Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Czarnocin
Mija II kwartał 2011r. W związku z tym pragnę poinformować Państwa o tym,
co wydarzyło się w naszej gminie i w urzędzie.
Poszczególne referaty urzędu przekażą relacje o istotnych prowadzonych przez nie
sprawach. Od 1maja funkcjonują:
1.Referat Organizacyjny i Spraw obywatelskich ,którym kieruje Z-ca Wójta mgr. inż. Agata Wróbel
2. Referat Finansowy, którym kieruje Skarbnik Gminy mgr. Zbigniew Piś
3. Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji - kierownik mgr. inż. Jolanta Kubicka
4. Urząd Stanu Cywilnego - kierownik Kazimiera Adamczyk
jednostki organizacyjne:
1. Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4. Gminna Biblioteka Publiczna
Przygotowane zostały i przeprowadzone przetargi na roboty ziemne i dostawę kamienia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i czynności
te realizowane są w poszczególnych miejscowościach. Trwa remont dachów dwóch strażnic ( w Opatkowiczkach i Miławczycach ) oraz malowanie
remizy w Będziakach. Realizowana jest przebudowa współfinansowanej przez gminę ( 347000 zł.) drogi Krzyż – Krzczonów. Ogłosiliśmy przetarg
na wykonanie „Orlika” i w najbliższym czasie ogłaszać będziemy przetarg na „Odnowę wsi Kolosy- Cieszkowy -Krzyż”. Przeprowadziliśmy
przetarg na remont podłóg w Szkole Podstawowej w Sokolinie, wykonanie wymiany podłóg - w lipcu.
Szanowni Państwo
W ostatnich tygodniach miałam przyjemność uczestniczyć w wielu spotkaniach z mieszkańcami - zarówno organizacyjnych jak też
informacyjnych czy wyjaśniających. Za wszystkie dziękuję, bardzo sobie je cenię. W ostatnią niedzielę maja obchodziliśmy „Święto Rodziny”.
Pragnę, aby to święto na stałe wpisało się w kalendarz imprez i świąt gminnych. W tym miejscu pragnę prześlicznie podziękować Państwu za udział
w tym gminnym pikniku. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do organizacji
tego święta. Wspaniale zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich. Największym zaangażowaniem i umiejętnością współpracy wykazali się
gospodarze Czarnocina. Dzieci i młodzież zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, co z uznaniem podkreślali nasi Zacni Goście. Pięknie
dziękuję naszym „ Gwiazdom”, które zdecydowanie uświetniły nasze święto. Jestem dumna z naszych dzieci oraz młodzieży. Dziękuję wszystkim
Opiekunom, Nauczycielom, Dyrektorom Szkół oraz Rodzicom. Nasze gminne święto wspaniale poprowadzili Pani Małgosia Pieron i Pan Piotr
Wasik, z klasą wczuwając się w role konferansjerów. Te gorące podziękowania winnam powtórzyć po Wojewódzkim Święcie Ludowym, w którym
Gmina Czarnocin tak godnie i wspaniale się zaprezentowała. Dziękuję Pocztom Sztandarowym i Delegacjom Jednostek OSP, delegacjom
organizacji społecznych i szkół za każde reprezentowanie Gminy Czarnocin podczas uroczystości i świąt.
Proszę Państwa
13 czerwca odbył się Gminny Zjazd Delegatów oraz wybory nowych władz gminnych OSP. Mam zaszczyt być wybraną Prezesem Zarządu
Gminnego OSP. Uważam, że każdy tytuł niesie za sobą zaszczyty i obowiązki. Odnoszę się do tychże z należytym dystansem i skromnością.
Uważam, że przed nowymi władzami stoją nowe wyzwania. Należy zweryfikować potrzeby i ukierunkować rozwój poszczególnych jednostek, nade
wszystko zaktywizować młodzież.
Szanowni Państwo
Przed nami czas wakacji.
Wszystkim uczniom i studentom życzę, aby wypoczywali rozsądnie, abyśmy we wrześniu spotkali się zdrowi, pełni sił i chęci do pracy.
Państwu pedagogom dziękuję za kolejny udany rok szkolny wypełniony pracą z dziećmi i młodzieżą.
Dziękuję za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.
Życzę państwu udanego wypoczynku. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym .
Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Maria Kasperek

Gmina Czarnocin
Kwartalnik kwiecień—czerwiec 2011

Aktualności z Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji
Urząd Gminy w Czarnocinie przystąpił do konkursu "Piękna i bezpieczna
zagroda przyjazna środowisku". Do chwili obecnej do konkursu zgłosiły
udział dwa gospodarstwa z Mikołajowa i Ciuślic.
Jesteśmy na półmetku roku 2011, na chwilę obecną zostały wykonane
prace ziemno - odwodnieniowe w miejscowościach: Sokolina, Kolosy,
Cieszkowy, Stradów, Malżyce, Mękarzowice, Czarnocin, Swoszowice,
Koryto, Będziaki.
W miejscowościach Stropieszyn, Mikołajów, Czarnocin, Zagajów, Kolosy,
Będziaki, Sokolina, Ciuślice utwardzono drogi dojazdowe do gosopdarstw
i posesji.
Obecnie w Referacie trwają prace końcowe nad dokumentacją dotyczącą
odnowy i rozwoju wsi w miejsocwościach Krzyż, Cieszkowy, Kolosy.
Głównym celem projektu jest przebudowa i remont obiektów pełniących
funkcje społeczno – kulturalne. Kształtowanie centrów tych miejscowości
będzie sprzyjało aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, nawiazywaniu
interakcji społecznych oraz aktywizacji okolicznych mieszkańców. Zaplanowano również prace związane z rewitalizacją zborów ariańskich
wpisanych do rejestru zabytków.
Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje Boisko ORLIK
2012" przedsięwzięcie jest zaplanowane przy budynku Gimnazjum im.
Armii Krajowej w Cieszkowach. Projekt będzie obejmował między innymi, budowę boiska do piłki nożnej, budowę boiska wielofunkcyjnego,
budowę budynku sanitarno – szatniowego. Zakończono prace dotyczące
kompletowania dokumentacji przetargowej. Przetarg ogłoszono w miesiącu czerwcu.
Godnym uwagi jest równeż fakt, iż Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata
2007 – 2013 pn.: "Ścieżki rozwoju społecznego i kulturalnego w gminie

Czarnocin czyli wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach
Cieszkowy i Będziaki" został rozpatrzony pozytywnie. Z uwagi na
powyższe termin podpisania Umowy przyznania pomocy z ŚBRR
wyznaczono na dzień 20 czerwca 2011 r.
"100 lat NIVEA" - Wójt Gminy Czarnocin zgłosił do udziału w konkursie
"100 Placów zabaw na 100 lat NIVEA" siedem lokalizacji. W konkursie
będą brały udział takie miejscowości jak: Swoszowice, Będziaki,
Czarnocin, Ciuślice, Miławczyce, Zagajów, Dębiany. Zgłoszenie lokalizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez gminę tego, że:
gmina posiada prawo dysponowania gruntem, na potrzeby budowy placu
zabaw;
zgłaszana lokalizacja nie jest przedmiotem żadnego postępowania cywilnego, administracyjnego w stosunku do danej lokalizacji nie toczy się
żadne postępowanie egzekucyjne, czy też sporne o stwierdzenie prawa
własności;
budowa placu zabaw na terenie zgłaszanej lokalizacji będzie zgodna z
przeznaczeniem terenu;
zgłaszana lakalizacja nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich. Na zgłoszoną lokalizację należy głosować za pośrednictwem internetu.
Dobiegła końca akcja profilaktyczna badań mammograficznych. Badania
na terenie Gminy Czarnocin można było wykonać w Czarnocinie i Sokolinie. W akcji profilaktycznej wzięło udział łącznie 119 kobiet. W okresie
jesiennym planuje się powtórzenie akcji profilaktycznej.
Oprac. mgr. M.Pieron

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie
Od dnia 1 kwietnia 2011r. GOPS przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki PN.
„ Nie bój się przyszłości—zainwestuj w wiedzę— aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin.
W ramach projektu GOPS Czarnocin proponuje dwie usługi szkoleniowo—
doradcze obejmujące kursy zawodowe:

Aktywny na rynku pracy.
Adresatami projektu są osoby bezrobotne korzystające z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie, w wieku 18-55 lat, posiadające
wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie, zamieszkujące na terenie
Gminy Czarnocin, pozostające bez zatrudnienia, poszukujące pracy , ubogie.
Spośród tych osób, droga kwalifikacji (analiza sytuacji życiowej, rozmowy)
została wybrana grupa 10 osób ( mężczyźni i kobiety) Dwie grupy po 5 osób,
w tym jedna osoba niepełnosprawna, spełniająca kryteria Projektu. Głównym
-Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
celem Projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom bezrobotnym i
zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz aktywna integracja grupy osób,
-Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci
które mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym .
Dodatkowo odbędą się:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Warsztaty z psychologiem z zakresu aktywizacji społecznej PN. Techniki
Oprac. GOPS
efektywnej komunikacji wraz z elementami autoprezentacji
-Warsztaty z doradcą zawodowym z zakresu aktywizacji dowodowej PN

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W celu zwiększenia przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy
Czarnocin, zarządzeniem Wójta Gminy został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczącym zespołu
jest Damiana Banasik – pracownik socjalny. W skład Zespołu wchodzą członkowie z innych instytucji, takich jak: Posterunek Policji w Skalbmierzu, Sąd
Rejonowy, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, nauczyciele szkół z
terenu
gminy
oraz
pielęgniarka
z
Ośrodka
Zdrowia.
Celem Zespołu jest:
- stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla
osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych uwikłaniem zjawiska przemocy
- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie
- zwiększenie zasobów potrzebnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami
- zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania

przemocy w rodzinie
- poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do
przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie i diagnozowanie zjawiska
przemocy, jego rozmiarów, skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. Spotkanie mające na celu powołanie członków zespołu odbyło się pod przewodnictwem Wójta Gminy dnia 08.06.2011.
Jeśli zauważyłeś, że komuś dzieje się krzywda bądź sam jesteś ofiarą przemocy
zgłoś się do GOPS w Czarnocinie. Na pewno nie zostawimy cię z tym problemem samego.
Tel. kontaktowy 4135120228 wew.223 .
Oprac. D. Banasik

Festyn „Święto Rodziny”
W dniu 29 maja 2011 r. na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy w Czarnocinie odbył sie Festyn pn.: "Święto Rodziny“. Koniec maja to szczególny
czas i wspaniała okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodziną. Festyn ten
miał na celu połączenie i wspólne uczczenie wyjątkowych, a jak ważnych dla
rodziny świąt: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Okoliczni mieszkańcy całymi rodzinami przyszli ten piękny majowy dzień spędzić w sposób
niecodzienny. Swoją obecnością na Festynie zaszczycili zacni goście : Pani
Beata Oczkowicz – Wojewoda Świętokrzyski, Pan Czesław Siekierski – Poseł
do Parlamentu Europejskiego, Pan Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm, Pan
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Bernard
Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Pan Jan Nowak – Starosta
Kazimierski, Pan Adam Stoksik – Dyrektor Biura Eurpejskiego, Dyrektorzy
Szkół oraz wielu zacnych gości. Święto Rodziny uświetniły występy artystyczne przekszkolaków z Publicznego Przedszkola w Czarnocnie, Unijnego
Przedszkola w Czarnocinie oraz Unijnego Przedszkola w Sokolinie, uczniów
Szkoły Podstawowej w Czarnocnie, Szkoły Podstawowej im. L. Wójcickiego
z Sokoliny oraz młodzieży z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach.
W pierwszym gminnym rodzinnym święcie brały udział nasze lokalne gwiazdy, które piosenką we własnym wykonaniu porwały publiczność, a były to:
Magdalena Szafrańska, Sylwia Kobus, Klaudia Kobus, Anna Wróbel oraz
Joanna Nawrot. Czynny udział w Festynie brały Koła Gospodyń Wiejskich z
Bieglowa, Ciuślic Czarnocina, Zagajowa, Sokoliny i Cieszków, które przygo-

Oświata
W roku szkolnym 2010/11 szkoły podstawowe w Czarnocinie i Sokolinie
ukończyło 38 absolwentów a gimnazjum 71. Z dniem pierwszego września
jeden nauczyciel planuje przejść na wcześniejszą emeryturę.
W miesiącu czerwcu 21 rodzin otrzyma stypendium socjalne dla uczniów
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum.
10 czerwca odbył się przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie naszej
gminy.
Po zakończeniu zajęć szkolnych we wszystkich placówkach oświatowych
zostaną przeprowadzone remonty bieżące.
Ciesząca się niezwykłą sympatią i uznaniem wśród uczniów Pani Beata Buła
nauczyciel Gimnazjum w Cieszkowach ,zdobyła tytuł „Belfra roku” w woj.
świętokrzyskim.
Oprac. J.Durbacz

26.05.2011
Lekcja wiedzy o społeczeństwie gimnazjalistów z klas II w Urzędzie Gminy w
Czarnocinie. Po przywitaniu uczniów przez Panią Wójt kierownicy poszczególnych referatów przedstawili organizację pracy i funkcjonowanie urzędu.

Szkoła Podstawowa w Czarnocinie
Przygotowanie przez uczniów pierwszego numeru gazetki szkolnej, przygotowanie programu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi – promocja ekologicznego
trybu życia, wycieczka do Warszawy dla dzieci , które brały udział w występach z okazji Dnia Kobiet fundowana częściowo przez posła Mirosława Pawlaka.
Wycieczka szkolna do Wieliczki i do Krakowa, Gościnne występy grupy cyrkowej, prelekcja na temat agresji w szkole.
Udział w konkursie plastycznym „Hałas – twój wróg”, na szczeblu powiatu
Kaja Dembowska zajęła III miejsce, Piotr Murdzek V miejsce a Klaudia Sambór wyróżnienie oraz na szczeblu województwa została laureatką tegoż konkursu.
Udział w Akcji „Polska biega” organizowanej przez Gimnazjum w Cieszkowach.
Udział w festynie rodzinnym, zorganizowanie rozgrywek sportowych z okazji
Dnia Dziecka, udział uczniów w biegach przełajowych w Kazimierzy W. , w
zawodach Powiatowej Ligi Pływackiej /I m-ce – Miłosz Sambór, II m-ce –
Alicja Paczkowska/, spotkanie uczniów klas IV-VI w Szk. Podst. W Sokolinie
z autorką książek dla dzieci Barbarą Gawryluk, występ ucznia Kamila Kwietnia na Święcie Ludowym w Kazimierzy Wielkiej.
Oprac. dyr.. J.Fortuna

towały poczęstunek (ciasta, kawę, herbatę, grilla, żurek). Czynny udział w
przygotowaniach do Święta Rodziny brało Stowarzyszenie społeczno – sportowe "CZARNI" na rzecz rozwoju Gminy Czarnocin i okolic oraz Jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocnie i Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bieglowie. W przerwach między występami artystycznymi przygrywał Zespół Duex.
Oprac.mgr M.Pieron

Gimnazjum w Cieszkowach
Osiągnięcia uczniów :
VIII Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza w Skalbmierzu
I miejsce – Natalia Nowak, II miejsce – Patrycja Jędras,
III miejsce– Magdalena Zając,
I miejsce - Piotr Zając, II miejsce - Paweł Adamczyk, III miejsce - Adam
Paczkowski
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Powiatu
I miejsce w biegu sztafetowym 4x100m chł.- Gimnazjum w Cieszkowach
Indywidualnie:
I miejsce w biegu na 1000m - Paulina Gruszka; II miejsce na 300m - Paula
Kowalska; I miejsce w biegu na 600m - Natalia Nowak,
I miejsce w biegu na 100m - Daniel Durbacz; I miejsce w biegu na 2000m Mateusz Bucki; II miejsce na 1000m - Adrian Brzeska.
Skok w dal:
II miejsce - Ewelina Mucha; III miejsce - Paula Kowalska
I miejsce - Daniel Durbacz; III miejsce - Karol Kwiecień
Rzut dyskiem:
II miejsce - Urszula Rutkowska; III miejsce - Katarzyna Bijak
II miejsce - Wojciech Bomba
Rzut oszczepem:
I miejsce - Anna Łudzik, II miejsce - Kesja Kuliś
II miejsce - Michał Wolski
Pchnięcie kulą:
I miejsce - Wojciech Bomba
Powiatowa Liga Tenisa
III miejsce - Gimnazjum w Cieszkowach
Indywidualnie:
II miejsce - Magdalena Zając; III miejsce - Monika Zając
IV miejsce - Michał Dembowski
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Województwa:
IV miejsce - sztafeta 4x100 chłopców w składzie ( Daniel Durbacz, Karol
Kwiecień, Albert Zioło, Adrian Brzeska)
VI miejsce w biegu na 1000m - Paulina Gruszka
VII miejsce w biegu na 2000m - Mateusz Bucki
Rzut dyskiem:
V miejsce - Wojciech Bomba
Biegi Przełajowe z okazji Dnia Dziecka
I miejsce - Gimnazjum w Cieszkowach
Indywidualnie:
I miejsce - Paulina Gruszka, II miejsce - Natalia Nowak,
I miejsce - Mateusz Bucki
Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu:
IV miejsce w stylu klasycznym na 100m - Eliasz Stępień
IV miejsce w stylu dowolnym na 100m - Jakub Łudzik
Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego juniorów w szachach:
II miejsce - Kesja Kuliś, II miejsce - Karolina Marzec, IV miejsce - Klaudia
Marzec
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-test” - konkurs plastyczny
I miejsce w powiecie oraz wyróżnienie w województwie - Magdalena Maj,
Wyróżnienie w powiecie: Maciej Małek, Kamil Marzec.
Udział uczniów w występach artystycznych: „Święto Rodziny” „Wojewódzkie
Święto Ludowe”:
Paula Kowalska, Paulina Bomba, Dominika Buras, Kamila Dryja, Eliasz Stępień, Piotr Łudzik, Piotr Zając, Daniel Durbacz, Marzena Kupiec, Karolina
Kowalska, Norbert Wróbel.
48 uczniów gimnazjum zdało egzamin na kartę motorowerową.
Oprac. dyr.. R. Lalewicz

Publiczne Przedszkole Samorządowe w CzarnociniePrzedszkole przygotowało prace do konkursu plastycznego „Ekoludek”. Hasło
przewodnie konkursu „Uczymy się z Ekoludkiem wtórnego wykorzystywania
odpadów” organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych (maj 2011). Celem konkursu było połączenie zabawy
z nauką co pozwoliło na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci . 29
maja 2011r. na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy w Czarnocinie dzieci
występowały z programem artystycznym pt. „ Życzenia dla mamy i taty”.
1 czerwca 2011r. Zorganizowano dla dzieci gry i zabawy na wesoło, poczęstunek, słodkie niespodzianki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Grupa dzieci
starszych wzięła udział w uroczystości zorganizowanej przez Powiatowy
Urząd Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej. 12.06.2011r. dzieci wystąpiły na Wojewódzkim Święcie Ludowym w Kazimierzy Wielkiej ze skeczami
„On i Ona” i „Problemy rodzinne”. 10.06.2011 została zorganizowana wycieczka wyjazdowa do Chorzowa—Wesołe Miasteczko i zwiedzanie ZOO.
22.04.2011 dzieci brały udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci wykonywały prace porządkowe wokół budynku przedszkolnego. Przygotowano część
artystyczną „Żegnaj przedszkole” z okazji zakończenia roku szkolnego.
Oprac. dyr. B.Bochniak

Szkoła Podstawowa w Sokolinie
8 kwietnia - obchody Światowego
Dnia Zdrowia w Europejskim Centrum
Bajki w Pacanowie.
Uczniowie szkoły reprezentowali
Gminę Czarnocin włączając się
w obchody Światowego Dnia Zdrowia
w Europejskim Centrum Bajki
w Pacanowie.

28 kwietnia - wycieczka do Sejmu

22 maja – Dzień Matki
Uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obchodach
„Dnia Matki” w Pacanowie. Uczniowie zaprezentowali kilka tańców oraz
piosenki w wykonaniu Oli Pobiega.
27 maja – spotkanie autorskie
Odbyło się spotkanie z Barbarą Gawryluk, autorką książek dla dzieci
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarnocinie.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. IV – VI Szkoły Podstawowej
w Sokolinie oraz Szkoły Podstawowej w Czarnocinie.
29 maja – Dzień Rodziny w Czarnocinie

17-to osobowa grupa uczniów
uczestniczyła w wycieczce do
Warszawy- sponsorowanej przez Wójta
Gminy. Uczniowie zwiedzali Sejm oraz
Zamek Królewski.

Uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności podczas niedzielnego
pikniku rodzinnego, na który
przybyły również rodziny małych
artystów.
Piknikowi towarzyszyła piękna,
słoneczna pogoda oraz radosna
atmosfera zabawy.

3 maja – Święto Konstytucji
Uczniowie uczestniczyli w uroczystej
mszy świętej z okazji rocznicy Konstytucji
3-go Maja.

1 czerwca - Dzień Dziecka
Podczas kolejnego pogodnego dnia,
jakim był Dzień Dziecka uczniowie
uczestniczyli na świeżym powietrzu
w wielu grach i zabawach a także
upiekli kiełbaski na wspólnym
ognisku.

6 maja - beatyfikacja Ojca
Świętego
W uroczystej akademii
wierszem i piosenką uczniowie
uczcili
Jana Pawła II.

6 czerwca - łowimy talenty- Kazimierza Wielka
W przeglądzie uczestniczyły uczennice; Ola Pobiega, Ola Bielecka,
Karina Kiliańczyk, Karolina Biesaga i Ola Sobieraj.
11 czerwca - Wojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w Szachach
Uczniowie brali udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Juniorów w
Szachach , zdobyli 3 medale: złoty, srebrny i brązowy
3.maja - 71. rocznica zbrodni
katyńskiej

12 czerwca - obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego w Kazimierzy
Wielkiej.

Uczniowie kl.IV-VI uczcili pamięć
Ofiar Katynia oraz złożyli kwiaty
pod tablicą upamiętniającą tamte
wydarzenia.

11. maja - przegląd Małych Form Teatralnych
21- osobowa grupa uczniów wzięła
udział w Wojewódzkim Przeglądzie
Małych Form Teatralnych. Przegląd
odbył się w Kielcach. Uczniowie
przedstawili bajkę „Kopciuszek”.
Uczniowie zostali przygotowani
przez Alinę Sobieraj i Annę Biesaga.

17 czerwca - występy uczniów Kielce- Wakacje spędź zdrowo
i bezpiecznie.
Uczniowie klasy VI uzyskali na Sprawdzianie kompetencji
szóstoklasistów średnią punktów 26,79 co daje szkole drugie miejsce
w powiecie kazimierskim. Uzyskany wynik jest wynikiem powyżej
średniej województwa oraz powyżej średniej kraju.
Oprac. dyr. E. Bielecka

50-lecie par małżeńskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wystąpił z wnioskami do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie „Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla ośmiu par małżeńskich, które żyją i zamieszkują na terenie gminy
Czarnocin i zawarły małżeństwo w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego w 1961
roku. Uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego będą obchodziły
niżej wymienione pary:
Bysiec Edward i Jadwiga zam. Kolosy
Lech Stanisław i Krystyna zam. Kolosy
Lumer Stanisław i Marianna zam. Zagajów
Mogiła Jan i Marianna zam. Czarnocin
Nadybał Stanisław i Elżbieta zam. Sokolina
Skwarczek Stanisław i Leontyna zam. Charzowice
Sokół Stanisław i Otylia zam. Opatkowiczki
Żwirek Kazimierz i Kazimiera zam. Zagaje Stradowskie

W dniu 27.05.2011r. w Sokolinie Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała
spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk. W spotkaniu wzięli udział uczniowie
klas IV—VI ze Szkoły Podstawowej w Czarnocinie i Sokolinie. Pisarka opowiadała o swojej twórczości oraz zachęcała uczniów do czytania swoich książek w myśl założenia, że „książka dla dzieci przede wszystkim powinna być
wesoła, pogodna i pełna humoru.
Oprac. J.Michalczewska

Wręczenie „Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
odbędzie się w III kwartale 2011roku.
Opracowała K. Adamczyk

12.06.2011r.

07.06.2011r.

Koło Gospodyń Wiejskich z Cieszków reprezentowało powiat kazimierski
w Kielcach w konkursie Tradycyjny Produkt Regionalny, który odbywał się
w podkieleckiej Tokarni. Koło otrzymało certyfikat na produkt „ fitka kazimierska” wydany przez Ministerstwo Rolnictwa. Certyfikat wręczył marszałek województwa A. Jarubas.

Odbyło się spotkanie przedsiębiorców, w ramach którego zostały omówione
zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstw. Spotkanie zakończyło się otrzymaniem certyfikatu ukończenia specjalistycznego szkolenia i kodów dostępu do aplikacji komputerowej do
wspomagania nowoczesnego zarządzania firmą. W spotkaniu udział wzięło
20 przedsiębiorców z całej gminy.

Zwrot podatku akcyzowego
W terminie 01—30 września 2011 należy złożyć odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z
fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
01 marca do 31 sierpnia 2011 w ramach limitu zwrotu podatku określonego
na rok 2011.
Limit zwrotu podatku akcyzowego 2011 wynosi 73,10zł* ilość ha użytków
rolnych.
Pieniądze wypłacone będą w terminie 2-30 listopada 2011r.

Ochotnicze Straże Pożarne
W dniu 05.06.2011r. O godz. 15.00 w Czarnocinie odbyły się gminne zawody
sportowo pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. W zawodach uczestniczyło 6 jednostek OSP i 3
jednostki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jednostki zajęły następujące
miejsca:
I miejsce — OSP Bieglów
II miejsce—OSP Sokolina
III miejsce—OSP Czarnocin
IV miejsce—OSP Kolosy
V miejsce—OSP Cieszkowy
VI miejsce—OSP Miławczyce

I miejsce—MDP Sokolina
II miejsce—MDP Cieszkowy
III miejsce—MDP Kolosy

13 czerwca 2011—Wybory prezydium Zarządu OSP
Prezes— Wójt Gminy Maria Kasperek
W-ce prezesi—Lechosław Nawrot zam. Ciuślice
Stanisław Waloch zam. Kolosy
Sekretarz—Łach Lucjan zam. Cieszkowy
Skarbnik— Szlęk Leopold zam. Czarnocin
Komendant— Cetnarski Józef zam. Miławczyce
Członek prezydium— Makieła Adam zam. Sokolina
Oprac. I. Pańczyk

Planowane wydarzenia w III kwartale 2011
3.07.2011— Powiatowe Zawody Strażackie OSP
w Kazimierzy Wielkiej
22.08.2011— Gminne Dożynki w Czarnocinie
wrzesień 2011— Planowana uroczystość posadzenia
Dębów Katyńskich

