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Szanowni Państwo
III kwartał 2013 roku pozwolę sobie uznać za szczególny. To czas zakończenia bardzo
ważnych, a kwotowo największych w historii naszej gminy inwestycji. Zakończyliśmy budowę
5 odcinków gminnych dróg asfaltowych o łącznej długości 3262 m. na łączną kwotę
1.028.855,20 zł, z czego wkład własny gminy wynosił 329.300,25 zł. Oddaliśmy tez do użytku
dwie nowe, piękne sale gimnastyczne w Cieszkowach i w Czarnocinie. Całkowity koszt
budowy dwóch sal to kwota 2.531.000,00 zł, na którą składa się 60% (1.507.000,00 zł)
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i 30 % dofinansowania z Ministerstwa
Sportu (746.000,00 zł). Gmina wydała na te dwie sale kwotę 278.000,00 zł. Obecnie już
wszystkie dzieci i młodzież naszej gminy mają znakomite warunki do rozwoju. Na te sale
czekało kilka pokoleń naszych mieszkańców. Uważam, że takim zapleczem sportowym, jakie do własnej dyspozycji ma
obecnie nasze gimnazjum gminne, niewiele szkół może się dziś poszczycić.

Szanowni Państwo
Mieliśmy zaszczyt być w tym roku gospodarzami powiatowych dożynek. W opiniach uczestników wyróżniały się one nie
tylko piękną pogodą, ale też znakomitym przygotowaniem, organizacją i gościnnością.
Dziękuję Państwu za wspólne przygotowania i uczestnictwo.
Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Maria Kasperek
Sportowo-Oświatowe Święto Gminy Czarnocin. 6 września br. odbyło się uroczyste otwarcie dwóch pełnowymiarowych
sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie oraz przy Gimnazjum imienia Armii Krajowej
w Cieszkowach. Przed oficjalnym otwarciem poświęcenia sali w Czarnocinie dokonał ks. Zdzisław Sideł a w Cieszkowach
ks. Krzysztof Wrzesień, następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Na uroczystość przybyli m.in. Poseł na Sejm
RP Mirosław Pawlak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł, Starosta Kazimierski Jan Nowak, Burmistrzowie i Wójtowie sąsiednich gmin, Przewodniczący Rady
Powiatu Marek Augustyn, radni Rady Gminy z Przewodniczącym Kazimierzem Warszawą, właściciele Firmy „BCJ”
z Tarnobrzega, głównego wykonawcy obu sal: Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec, Dyrektorzy szkół
z przedstawicielami Rad Pedagogicznych, przedstawiciele organizacji z terenu gminy , sołtysi, przedsiębiorcy, rodzice,
pracownicy gminy. Przybyli goście zostali obdarowani pamiątkowymi statuetkami. Zabierając głos Pani Wójt Maria
Kasperek podkreśliła, że spełniły się marzenia jej oraz kilku pokoleń uczniów. Przedstawiła również krótką historię planów
budowy obu obiektów sportowych. Budowę sal rozpoczęto 01 września 2012 roku. Arena ma wymiary 12 x 24 m,
Sala gimnastyczna w Cieszkowach

Sala gimnastyczna w Czarnocinie

boisko do piłki siatkowej 18x9m, boisko do koszykówki
małej 20x11m, wysokość 7m. Sale posiadają po dwa
zespoły szatniowe dla 25 osób każdy oraz dostęp dla
osób niepełnosprawnych, pokoje trenerów. Koszt obu
inwestycji to kwota 2.531.000,00 zł. Środki finansowe na
budowę sal pochodziły: w 60% z budżetu
Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, 30% to
środki z Ministerstwa Sportu. Gmina z własnych
funduszy pokryła tylko brakujące 10% kosztów.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Poseł Mirosław
Pawlak podkreślił, że jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło,
aby jednego dnia nastąpiło otwarcie dwóch sal w jednej
gminie. Wszyscy przemawiający gratulowali tych
wspaniałych inwestycji i podkreślali, że największą
wartością jest dobre wychowanie młodzieży, także
w duchu sportowym, jej właściwy rozwój i zdrowie.
Zachęcali młodych ludzi do ruchu i aktywności
sportowej, podarowali piłki. W części artystycznej
uczniowie przedstawili program, na który złożyły się
piosenki, tańce oraz skecze grup kabaretowych. Panie
z Rad Rodziców wspólnie z Kołami Gospodyń
przygotowały poczęstunek dla gości.

Podstawowej
w
w Cieszkowach.

Sokolinie

oraz

Gimnazjum

Podpisanie umowy, siedzą od lewej: Robert Kaszuba,
Maria Kasperek, Jan Nowak, Sławomir Kowalczyk.
Stoją os lewej: Zbigniew Cichoń, Mirosław Pawlak,
Małgorzata Muzoł, Adam Jarubas, Michał Bucki

W związku z otrzymaniem dofinansowania z LGD „Perły
Ponidzia” zakończono prace przy :
1)
„Modernizacja
świetlicy
wiejskiej
oraz
zagospodarowanie terenu wokół budynku do celów
rekreacyjno – wypoczynkowych w Swoszowicach” –
wartość prac 51.606,69 zł

Tablica promocyjna

Również 6 września nastąpiło podpisanie umowy
partnerskiej o wspólne realizowanie przedsięwzięcia pn.
„Podniesienie efektywności energetycznej obiektów
użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” w ramach Osi
priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony
środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007-2013. Umowę podpisali: Starosta Kazimierski - Jan
Nowak, Wójt Gminy Czarnocin - Maria Kasperek, Wójt
Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, Zastępca
Wójta Gminy Zagnańsk - Robert Kaszuba. W ramach
wniosku
planuje
się
wykonać
w
całości
termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
tj. Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, Szkoły

2) „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej
oraz zakup wyposażenia do budynku
w Ciuślicach” – wartość prac 51.542,31 zł

3)
„Zagospodarowanie terenu wokół budynku
świetlicy wiejskiej w Będziakach – wartość prac
40.593,41 zł.

W III kw. oddano do użytku 5 dróg gminnych:
1) drogę gminną Kolosy – Kosówka o długości 685 mb,
za kwotę brutto - 236.785,89
2) drogę gminną Kolosy – Gościniec o długości 870 mb,
za kwotę brutto – 348.546,33
3) drogę gminną Bieglów – 209 mb.– za kwotę 49.437,92
4) drogę gminną Czarnocin – Błonia – 123 mb za kwotę
brutto - 19.622,13
5) drogę gminną Czarnocin - Turnawiec, o długości
1375 mb, za kwotę brutto 374.462,98

Fragnent drogi gminnej Kolosy - Gościniec

Fragment drogi gminnej Czarnocin - Turnawiec

W III kw rozstrzygnięte zostały przetargi :
- na przebudowę drogi Malżyce-Górki Budziszowskie
o długości 1029 mb., usługę wykona Zakład BudowlnoDrogowy „Dukt” Wola Muranowa za kwotę 224.097,11
- na przebudowę drogi gminnej w Mękarzowicach
o długości 140 mb., usługę wykona Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Szar-Bud Szarbia Zwierzyniecka
za kwotę 18.840,45.
18 - 19 lipca przed budynkiem Urzędu Gminy
w Czarnocinie można było wykonać badania
mammograficzne i cytologiczne. Badania były
wykonywane przez specjalistów ze Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w cytomammobusie wyposażonym
w nowoczesny cyfrowy sprzęt.
04 sierpnia nastąpiło uroczyste otwarcie nowego
stadionu, na którym odbyły się rozgrywki o Puchar
Wójta . Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny i kolejno
zajęły miejsca:
I – LZS Bieglów-Miławczyce,
II – LZS Czarnocin, III – FC Koryto.
Drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody.
Indywidualne puchary wręczono Arturowi Sobeckiemu
za szczególne osiągnięcia sportowe oraz Mateuszowi
Rogali - najlepszemu bramkarzowi. Członkowie
Stowarzyszenia przygotowali dla zawodników kiełbaski
z grilla. Impreza miała oprawę artystyczną z udziałem
„śpiewających gwiazd”.

11 sierpnia mieszkańcy Kolos a także okolicznych
miejscowości mogli uczestniczyć w pikniku rodzinnym
zorganizowanym przez członkinie KGW, strażaków,
sołtysa i młodzież. Piękna pogoda sprzyjała rodzinom
korzystającym z zapewnionych atrakcji: potrawy z grilla,
kawa, herbata, ciasto, zimne napoje, mini wesołe
miasteczko dla pociech, zabawa taneczna. Atmosferę
wspaniałej imprezy mogli odczuć przybyli goście, m.in.
Wójt Gminy Maria Kasperek oraz Starosta Kazimierski
Jan Nowak, którzy pogratulowali organizatorom
wspaniałego pomysłu „na leniwą niedzielę”.
W dniach od 29 lipca do 09 sierpnia po raz trzeci gmina
była organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Półkolonie
tradycyjnie
zorganizowano
na
terenie
Szkoły
Podstawowej w Czarnocinie. Na turnusie przebywało 48
dzieci przez 6 do 8 godz. dziennie. Zapewniono
wyżywienie, ubezpieczenie, atrakcyjny program zajęć,
dowóz i odwóz uczestników. Na zakończenie turnusu
Pani Wójt przybyła z koszem słodkości.
Gmina Czarnocin należy do nielicznych, którym udaje się
organizacja letniego wypoczynku.

Dożynki powiatowe. W tym roku naszej gminie przypadł
zaszczyt zorganizowania dożynek
powiatowych.
25 sierpnia w Czarnocinie odbyły się obchody Święta
Plonów. Zostały zainaugurowane dziękczynną mszą św.
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Czarnocinie, która była podziękowaniem za plony
ziemi. Po poświęceniu wieńców barwny korowód
dożynkowy przy wtórze orkiestry dętej udał się na
płytę boiska, gdzie kontynuowano część obrzędową
i artystyczną.

P. Joanna Nawrot z Czarnocina, uczniowie szkół
z Sokoliny i Czarnocina,
zespoły ludowe:
Gabułtowianki,
Bejscowianie,
Rosiejowianki,

Widok ogólny na arenę dożynkową

Pełczyszczanie. Kabaretowa Grupa Biesiadna ze Śląska
bawiła zgromadzonych w godzinach wieczornych
a wszyscy tańczyli w takt muzyki w wykonaniu zespołu
„Lider”.

Honory gospodarzy dożynek pełnili Wójt Gminy
Czarnocin Maria Kasperek i Starosta Kazimierski
Jan Nowak a honory starostów wzorowi rolnicy, Pani
Małgorzata Dembowska z Czarnocina oraz Pan Krzysztof
Ziętek ze Stradlic, którzy na ręce gospodarzy złożyli
bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów.
Przy wtórze melodii i przyśpiewek ludowych przebiegła
prezentacja wieńców dożynkowych przygotowanych
przez 4 gminy powiatu kazimierskiego oraz 10 sołectw
z gminy Czarnocin. Wieńce oceniała komisja
konkursowa pod przewodnictwem Sekretarza Powiatu,
Marka Krupy. Wybrany wieniec, który spełniał wymogi
estetyczne oraz regulaminowe, przygotowany przez
sołectwo Czyżowice - gmina Bejsce, reprezentował
powiat podczas dożynek wojewódzkich w Bogorii.
Następnie wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom
gminnego
i
powiatowego
konkursu
„Piękna
i bezpieczna zagroda 2013”. Na ręce środowiska
rolniczego popłynęły podziękowania za trudy pracy oraz
życzenia, przekazali je przybyli liczni goście, m.in. Poseł
na sejm RP Mirosław Pawlak, Marszałek Województwa
Adam Jarubas, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, życzenia przesłał
także euro poseł Czesław Siekierski. Wokół sceny
głównej rozlokowane były piękne stoiska Kół Gospodyń
Wiejskich , które oferowały regionalne potrawy, stoiska
lokalnych twórców, stowarzyszeń i instytucji, wystawy
sprzętu rolniczego i produktów rolnych. W części
artystycznej zaprezentowały swoje talenty:

Budowa przepompowni w Mikołajowie. Gmina
informuje, że termin realizacji projektu wydłuża się
ponieważ właściciel działki sąsiadującej z działką pod
budowę przepompowni złożył odwołanie. W tej sprawie
gmina złożyła niezwłocznie cały komplet dokumentów
wyjaśniających i oczekuje na ostateczne stanowisko
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Wodociąg. Projekt nowej nitki wodociągowej na
Podlesie i Bugaj /przysiółki Zagajowa/ - trwają prace
nad projektem.
Oświata. 04 lipca odbył się przetarg na dowóz uczniów
do szkół, usługę wykonuje Adam Sambur - Usługi
Przewozowe, Cieszkowy.
26 sierpnia w Powiecie odbyło się spotkanie władz
samorządowych ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty
Małgorzatą Muzoł, na którym omówiono sprawy
organizacji
nowego
roku
szkolnego
2013/14.
02 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego
roku szkolnego. Pani Wójt oraz Przewodniczący Rady
Gminy w tym roku byli obecni w Szkole Podstawowej
w Sokolinie.
Od września gmina zatrudnia Panią psycholog, która
prowadzi zajęcia i pomaga uczniom we wszystkich
szkołach.
Rodzice uzyskali pomoc w postaci wyprawki szkolnej
/ dla 33 uczniów z całej gminy /, do 15-go września
można było także składać wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego. Z dożywiania finansowanego
przez GOPS będzie korzystać 69 dzieci.

Gmina złożyła wniosek o uzyskanie środków na
zorganizowanie przedszkola w Sokolinie.
Ponadto gmina pozyskała środki w ramach projektu
„Nauka pływania” dla uczniów z kl III i IV ze szkół
w Czarnocinie i Sokolinie. Dwie grupy po 15 dzieci
będzie bezpłatnie uczestniczyła w zajęciach na basenie.
18 września odbyło się VI spotkanie Świętokrzyskich
Pierwszaków w Wiślicy. Celem tego przedsięwzięcia
było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadamianie
zagrożeń i skutków wypadków drogowych. Bp Florczyk
poświęcił pierwszakom plecaki. W spotkaniu brały udział
dzieci z naszej gminy i świetnie bawiły się z Koziołkiem
Matołkiem, otrzymały oprócz słodkiego poczęstunku
plakaty - „Kodeks bezpiecznego przedszkolaka”, znaczki
odblaskowe i zakładki.

„Czarnocińskie” pierwszaki w Wiślicy

23 września gmina złożyła wniosek o 100 tyś. zł do
Min. Edukacji - Departament Współpracy z Samorządem
Terytorialnym o uzyskanie środków na wyposażenie
w nowy sprzęt wybudowanych sal gimnastycznych.
07 września odbyła się ósma Pielgrzymka z Czarnocina
do Wiślicy. Pątników prowadził proboszcz Zdzisław
Sideł, wśród których były dzieci, młodzież i dorośli
a także władze samorządowe. Po dotarciu do Wiślicy
pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie z udziałem
metropolity krakowskiego, kardynała Stanisława
Dziwisza, który dokonał uroczystego wprowadzenia do
bazyliki wiślickiej relikwii Jana Pawła II.

na role, a także Pani Wójt która była inicjatorką tej akcji
na szczeblu gminnym.

Uczniowie gimnazjum czytają „Zemstę”

14 września na boisku sportowym „Orlik”
w Cieszkowach odbył się „Finał wojewódzki
rozgrywek „Orlik Polska 16+”. Do rywalizacji
zakwalifikowały się 4 drużyny z ter. województwa.
Po zakończeniu rozrywek kolejne miejsca zajęli:
I miejsce – Włoszczowa „Dynamit”
II miejsce – LZS Czarnocin
III miejsce – Brody „Czarni Ruda”.
Zwycięska drużyna reprezentowała woj. świętokrzyskie
w finale ogólnopolskim w Kutnie.
18 września została rozegrana druga edycja Ligi
o Puchar Wójta na „Orliku” w Cieszkowach.
W rozgrywkach uczestniczyło 5 drużyn, po odbyciu
dziesięciu kolejek ligowych zmagań kolejne miejsca
zajęli: 1. Adamus Team
2. FC Koryto
3. LZS Czarnocin
4. LZS Bieglów-Miławczyce
5. Cieszkowy-Gimnazjum.
Oprócz dyplomów i pucharów
wyróżnieniami
nagrodzono: króla strzelców – Sebastiana Jędrasa,
najlepszego zawodnika – Łukasza Jajeśniaka oraz
najlepszego bramkarza – Emila Kocela.

Narodowe Czytanie w Gminie Czarnocin przebiegało
07 września w godzinach popołudniowych na scenie
w parku podworskim. Jest to ogólnopolska akcja
zainicjowana przez Prezydenta RP, która ma służyć
popularyzacji czytelnictwa, dbałości o polszczyznę oraz
budowaniu więzi narodowej.
Utwory wspaniałego
komediopisarza Aleksandra Fredry czytali uczniowie
szkól podstawowych, gimnazjum - „Zemstę” z podziałem
Uczestnicy turnieju

Złote gody par małżeńskich. Tradycją w naszej gminie
stały się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia pożycia
par małżeńskich. 20 września na zaproszenie Wójta
Marii Kasperek i Kierownika USC Iwony Błaszczyk
przybyli zaproszeni goście i ich rodziny. Po serdecznych
słowach uznania, życzeniach i gratulacjach jubilatów
uhonorowano medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” oraz wręczono piękne bukiety kwiatów.
W tym roku medalami uhonorowano Państwa Marię
i Stanisława Łudzików z Mikołajowa, Bogusławę
i Bolesława Chaciów z Bieglowa, Anielę i Władysława
Luberów z Soboszowa, Zofię i Jana Godziszów
z Kolos, Irenę i Wiesława Janusów ze Stropieszyna
oraz Wandę i Stefana Kruśców z Turnawca.

delegacje z wiązankami, parafianie a także władze
samorządowe z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady
Gminy.
Na zdjęciu: fragment uroczystości

Ochotnicze Straże Pożarne. Gmina zakupiła zestaw
hydrauliczny narzędzi ratowniczych na potrzeby
jednostki OSP w Sokolinie. Koszt zakupu wraz
z montażem na samochodzie to 42.000 tyś. zł.

Na zdjęciu P. Maria i Henryk Łudzikowie, P. Bolesław Chacia

25 września w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie
umowy pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji
Przestrzennej
Województwa
Świętokrzyskiego
(SIPWŚ)”
realizowanego
w
ramach
projektu
e-świętokrzyskie, co zapewni szybki dostęp do systemu
informacyjnego,
ulepszoną
wymianę
danych
oraz
kluczowych
informacji
o
województwie
świętokrzyskim. Użytkownikami systemu będą m.in.
jednostki administracji samorządowej.
29 września na placu przykościelnym w Sokolinie
przed uroczystą mszą odpustową nastąpiło odsłonięcie
i poświęcenie dwóch tablic upamiętniających sześciu
zasłużonych parafian, którzy oddali życie w obronie
Ojczyzny. Byli to: dwóch oficerów Wojska Polskiego,
którzy zostali zamordowani w 1940 r. w Katyniu
i Charkowie; porucznik Stanisław Nocuń i kapitan Jan
Salomon oraz czterech żołnierzy Podziemnego Państwa
Polskiego; podpułkownik Jan Pszczoła „Wojnar”,
Władysław Skwarczek - żołnierze BCh, Stefan Mystek
oraz Stefan Fryszkiewicz - żołnierze AK. Fundatorami
tablic były rodziny zamordowanych a pomysłodawcą
Pan Stanisław Nocuń. W uroczystości uczestniczyły
rodziny ofiar, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP,

Nożyce zamontowano w nowym Fordzie należącym do jednostki

Informacja! Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku oraz Uchwałą Rady Gminy w Czarnocinie
przypomina się mieszkańcom o obowiązku złożenia
deklaracji i uiszczania opłat za odbiór odpadów
komunalnych. Termin płatności za ubiegły kw. minął
30-ego września. Zalegającym z opłatą zostaną wysłane
upomnienia. Aby uniknąć wszczęcia postępowania
egzekucyjnego prosi się o dokonanie zaległej wpłaty.
Informacja! Gmina przygotowuje wniosek o przyznanie
środków finansowych (75% kosztów netto) w ramach
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” na realizację zadania pn.:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Czarnocin” dla ponad 100 chętnych
gospodarstw z terenu gminy.
14.X. – Dzień Edukacji Narodowej
23.X. – zbiórka elektrośmieci , od godz. 7-ej
11.XI.- Gminne Święto Niepodległości w Czarnocinie

