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Szanowni Państwo
Za nami kolejny, VI kwartał współpracy. Pragnę przekazać Państwu wiedzę o tym co
robimy, co w tym czasie wydarzyło się w naszej gminie. W niedzielę, 10 czerwca
wschodnią część naszej gminy nawiedził deszcz nawalny i grad. Wiele gospodarstw,
głównie w Kolosach i Sokolinie, zostało poszkodowanych. Przez wiele następnych dni
komisje gminne szacowały powstałe straty. Wykonaliśmy zaplanowane odcinki dróg
asfaltowych, poprawiliśmy stan dróg dojazdowych do pól i domostw, m.in. drogę do
„Kopaniny” – w Stradowie. Przeprowadzamy zaplanowane na ten rok remonty kolejnych
remiz – świetlic.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z kolejnym numerem kwartalnika.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Maria Kasperek
W dniu 20 – 04 – 2012r. w Czarnocinie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku oraz posadzenia
6 „Dębów pamięci” w hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom Policji Państwowej związanych z gminą
Czarnocin, zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze-Miednoje wiosną 1940 r. Byli to; por. Roman Kałuża ur.
w Zagaju Stradowskim; por. Jan Salomon, ur. w Kolosach; ppor. Józef Antoszek, ur. w Czarnocinie; ppor. Stanisław
Nocuń, ur. w Mikołajowie; st. przod. Policji Józef Bzowski i st. post. Andrzej Pawełczyk - pełnili obowiązki
komendantów posterunku w Kolosach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele w Czarnocinie w intencji ofiar.
W uroczystości brali udział zaproszeni goście: m.in. Poseł na sejm RP Mirosław Pawlak, Przew. Sejmiku Woj.
Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia
,,Kielecka Rodzina Katyńska’’ Anna Łakomiec, Starosta Kazimierski
Jan Nowak, Komendant WKU - Busko Zdrój, ppłk Jarosław Molisak,
wójtowie i burmistrzowie z sąsiednich gmin oraz zaproszeni goście.
Patronat honorowy objęli: pułk. dr inż. Eugeniusz Nikulin - Szef
Wojew. Sztabu Wojskowego w Kielcach i Św. Komendant Policji
P. Inspektor Jarosław Szymczyk,
przybyły również rodziny
zamordowanych. Chrześnica Józefa Antoszka, P. Michalina Mucha
z Czarnocina dokonała odsłonięcia tablicy, którą poświęcił Ks.
Proboszcz Z. Sideł. Złożono wiązanki i zapalono znicze. Na pamiątkę
posadzono ,,Dęby Pamięci’’, jeden dąb to jedno nazwisko. Kolejna
część uroczystości odbyła się w budynku OSP w Czarnocinie, którą
zakończył wzruszający program artystyczny w wykonaniu młodzieży
z Gimnazjum w Cieszkowach i który niezwykle obrazowo przedstawił
dramat tamtych czasów.
Powiatowe
obchody
Dnia
Strażaka
6
maja
2012r.
w Sokolinie, które zostały połączone z uroczystością uczczenia 20-lecia
istnienia Państwowej Straży Pożarnej oraz 90 rocznicy powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sokolinie. Mszą świętą strażacy rozpoczęli świętowanie,
a tuż po niej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, kompanii
reprezentacyjnej, przedstawicieli PSP i OSP oraz zaproszonych gości przy
wtórze Orkiestry Dętej z Kociny na plac obok remizy. Podczas uroczystości
odbyło się poświęcenie i przekazanie samochodów pożarniczych jednostkom
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
w
Bieglowie,
Cieszkowach
i Sokolinie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście na
czele z dh Mirosławem Pawlakiem - Posłem na Sejm RP, władze
województwa, powiatu i sąsiednich gmin, 39 pocztów sztandarowych,
druhowie strażacy. Przyznano wyróżnienia, awanse i odznaczenia. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie z SP
Sokolina wystąpili z pięknie przygotowanym, kolorowym programem muzyczno-tanecznym. Wszyscy strażacy zostali
zaproszeni na grochówkę strażacką i ludową zabawę taneczną.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze – 13 maja.
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn OSP ; I miejsce
przypadło drużynie OSP Cieszkowy, II - OSP Bieglów,
III - OSP Sokolina oraz 4 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze, z których najlepsza okazała się Drużyna
z Sokoliny, II miejsce dla Bieglowa a III dla Cieszków.
W zawodach brała także udział Kobieca Drużyna MDP
z Sokoliny. Organizacja zawodów oraz przygotowanie
drużyn było doskonałe, zawody przebiegły bardzo
sprawnie, było dużo emocji a obejrzała je licznie
zgromadzona publiczność.

Część
prac
remontowo-porządkowych
wykonali
mieszkańcy tych miejscowości w czynie społecznym.
Sale gimnastyczne w Czarnocinie i w Cieszkowach.
Trwają prace nad dokumentacją projektową, planowane
rozpoczęcie budowy – wrzesień 2012r., zak. lipiec 2013r.
W ramach tzw. małej odnowy wsi został przygotowany
i złożony wniosek do stowarzyszenia LGD „Perły
Ponidzia” - „Kreowanie centrum miejscowości
Czarnocin”, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki,
podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez
zagospodarowanie
terenu
wypoczynkowego,
rozrywkowo-kulturalnego i rekreacyjno-kulturalnego
Parku Podworskiego”. Wniosek został załatwiony
pozytywnie i podczas oceny wg. kryteriów wyboru
otrzymał największą liczbę punktów /29,33/.
Planowany przetarg : na przebudowę drogi Michałowice
o dł. 0,530 km oraz drogi Michałowice-Dębiany
– 0,650 km.

Prace
budowlano - remontowe w II kw. br.
Przebudowa
dwóch odcinków drogi gminnej
w Kolosach: odcinek Kolosy-Kosówka, na dł. 550 mb
–wartość prac -109.895.58, odcinek drogi na dł. 715 mb
–wartość prac - 121.381.32, odbiór 10 lipca br.
Po podpisaniu umowy zostanie przebudowana droga
gminna Stradów – Chałupki, na długości 270 mb
za
kwotę
44.576,23.
.
Dostawa
kruszywa
naturalnego
łamanego
z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg
gminnych w 2012 roku wraz z rozładunkiem
polegającym na rozścieleniu tego kruszywa na drogach
Gminy Czarnocin. Wartość prac 49.314,64.

Półkolonie. Podobnie jak w ubiegłym roku gmina
organizuje półkolonie letnie dla dzieci rolników, które
odbędą się w Szk. Podst. w Czarnocinie od 30-07 do 1008 br., wiek uczestników: 7-16 lat. Całkowity koszt
pobytu to 60 zł za dwa tygodnie, czas pobytu dziecka
6-8 godz. dziennie. Organizator zapewnia uczestnikom
wyżywienie, opiekę
medyczną, ubezpieczenie,
atrakcyjny program zajęć oraz organizację wycieczek.
Gmina przystąpiła do udziału w plebiscycie „Moje
innowacyjne otoczenie – „Moja innowacyjna gmina”
ogłoszonym
przez
Biuro
Innowacji
Urzędu
Marszałkowskiego, Uczniowie gimnazjum wykonali
pracę w formie elektronicznej gazetki „Moja gmina
w 2050r”. Kapituła konkursu przyznała Gminie
Czarnocin II wyróżnienie za efektywne procesy
edukacyjne, pobudzające postawy kreatywne uczniów.

Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dębiany - wartość prac
- 39.400 zł. oraz modernizacja, remont i wyposażenie
świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów - wartość
prac – 49,600 zł. Zakończenie prac - 31.08.2012r.
Zostały wykonane usługi w zakresie bieżącego
utrzymania dróg gminnych oraz rowów przydrożnych
i melioracyjnych, m.in. usługi równiarką i walcem
drogowym - mechaniczne i ręczne czyszczenie
i odmulanie rowów, czyszczenie i wykonanie
przepustów, praca koparko - ładowarką. Wartość
zamówienia
wynosi
29.101,80.
W bieżącym
kw. zostało wykonane malowanie
pomieszczeń w remizo-świetlicach w Kolosach,
Cieszkowach,
Opatkowiczkach
i
Miławczycach.

Gratulacje i dyplom z rąk Jana Maćkowiaka- członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odebrała Wójt
Gminy Maria Kasperek oraz P. Beata Buła - opiekun
Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.

Oświata
Przedszkole
Samorządowe
w
Czarnocinie.
Przedszkole
przystąpiło
do
konkursu
MEN
i otrzymało wyróżnienie od Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty - „Mam 6 lat - Przyjaźnie z przedszkola do
szkoły”. Przygotowano akademię z okazji Święta Mamy
i Taty, dzieci wręczyły rodzicom samodzielnie wykonane
upominki. Na Dzień Dziecka, zorganizowano konkursy
i zabawy, dzieci otrzymały słodkie upominki.
Centrum Edukacji Przedszkolnej. Jak co roku odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Matki. Dzieci
zaprezentowały przygotowany program pt. „Mama to
skarb największy na świecie” a mamy zrewanżowały się
słodkim poczęstunkiem. 25 dzieci wzięło udział
w wycieczce do Krainy Zabaw Dziecięcych „Anikino”
w Krakowie. Piękna pogoda umożliwiła spacer po rynku
i spotkanie ze Smokiem Wawelskim. Na Dzień Dziecka miła niespodzianka od sponsorów – każde dziecko
otrzymało paczkę ze słodyczami, odbyły się zabawy,
konkursy, gry. Podczas wakacji placówka będzie czynna
codziennie od godz. 700 do 1600 .
Szkoła Podstawowa w Czarnocinie. Powiatowe zawody
w mini piłce nożnej, dziewczęta zajęły II miejsce,
a chłopcy III. W ramach programu Comenius czworo
uczniów oraz dwoje nauczycieli brało udział
w wymianie międzyszkolnej. Spotkanie odbyło się
w malowniczym Montpellier położonym na południu
Francji. Głównym zadaniem tej wymiany było wspólne
przygotowanie
tradycyjnych
potraw
każdego
z krajów członkowskich biorących udział w projekcie.
Ponadto
dzieci
zwiedziły
Paryż,
podziwiały Wieżę
Eiffla,
Katedrę
Notre
Dame,
Łuk
Triumfalny.
Wyjazd zaowocował
nowymi
przyjaźniami
i nowymi doświadczeniami. Uczniowie przygotowali
montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki.
Na pływalni „Raj” w Kazimierzy W. odbyły się zawody
pływackie z okazji Dnia Dziecka. Kajetan Kot zajął II
miejsce w kategorii klas III-IV, a Miłosz Sambór zajął
III miejsce w kategorii klas V-VI.
W Filharmonii
Świętokrzyskiej
zorganizowano
obchody
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Biuro Innowacji
Urzędu Marszałkowskiego wspólnie ze studentami
Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego po raz pierwszy zorganizowało
„Kreatywny Dzień dziecka” dla dzieci z klas I-III

z terenu województwa. Szkołę reprezentowali uczniowie
klasy III wraz z opiekunami. Dzieci wróciły bardzo
zadowolone i pełne wrażeń. W sprawdzianie
szóstoklasisty 21 uczniów osiągnęło wynik 23,10 pkt. powyżej średniej powiatu (21,45).
Szkoła Podstawowa w Sokolinie. Uczniowie wzięli
udział w ,,Turnieju Wielkanocnym”, przypomnieli
tradycje związane ze świętami i wykonali św. ozdoby.
Otrzymali kosz słodkości ufundowany przez państwo
Gruszków oraz księży parafii Sokolina. Uczniowie klas
IV-VI wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem
Komendy Policji. Tematem spotkania było bezpieczne
i zgodne z prawem korzystanie z internetu, przemoc
w rodzinie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz
prawa człowieka. Przedszkolaki brały udział w konkursie
ekologicznym zorganizowanym przez Nadnidziański
Park Krajobrazowy, celem konkursu było wykonanie
,,ekoludka” z surowców wtórnych. Uczniom klas IV-VI
została przedstawiona prezentacja oraz projekcja filmu
"Janusz Korczak-Król Dzieci" oraz prezentacja albumów
o jego życiu, wykonanych przez uczniów. W 92 rocz.
urodzin Jana Pawła II w Sz. P. w Zięblicach odbył się II
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Papieżu - "Znam Jana
Pawła II", który adresowany był do uczniów klas III-VI ,
szkołę reprezentowały uczennice klasy VI. Uczniowie
klasy III wzięli udział w Ogólnopolskim Badaniu
Umiejętności Trzecioklasistów, średnia punktów
z części z j. polskiego wyniosła 20,9 punktów,
z matematyki - 12,16 pkt. Odbyły się Mistrzostwa
szkoły w warcabach i szachach. W szkole prężnie działa
koło warcabowe i szachowe prowadzone przez
p. J. Bombę. Dorobek tych kół zainteresowań jest
znakomity, uczniowie zdobyli podczas mistrzostw
pozaszkolnych aż 58 medali. Sprawdzian kompetencji
klasy VI. Do sprawdzianu przystąpiło 15 uczniów.
Wyniki - średnia (23,73 p.) jest najwyższa w gminie,
wyższa od średniej w powiecie,
województwie
i OKE Łódź. Podczas
obchodów Dnia Dziecka
uczniów bawił DJ Łukasz. Uatrakcyjnieniem tańców były
zabawy, konkursy i udział w "mini - kursie tańca".

Gimnazjum w Cieszkowach. Kamil Czajka został
finalistą konkursu przedmiotowego z geografii a Jakub
Łudzik Woj. Konkursu Recytatorskiego Poezji ks.
J. Twardowskiego, Konkurs „Moja ziemia rodzinna”:
plastyczny, I m-ce – Iwona Sikora, II – Magdalena Maj,
fotograficzny - II m-ce – Patrycja Sambur, wyróżnienie –
Kamil Cieszkowski. „Omnibus”: II m-ce Bartłomiej
Sakwa – konkurs wiedzy ekonomicznej, II m-ce Iwona
Sikora – konkurs plastyczny, II m-ce Renata Zbojak –
konkurs twórczości własnej, II m-ce Sebastian Kobyłka –
prezentacja multimedialna. Konkurs „Przedsiębiorcze
Gimnazjum”: II m-ce – Natalia Nowak, Aleksandra
Sambur,
Patrycja
Sambur.
Przegląd
Dorobku
Artystycznego Szkół - Cudzynowice 2012 - konkurs
recytatorski - II m-ce Jakub Łudzik, konkurs teatralnyII m-ce – kabaret „Może śmieszni”, Eliasz Stępień –
najlepsza kreacja aktorska. W Dzień Dziecka odbyła się
prezentacja multimedialna projektów związanych
z „Rokiem Janusza Korczaka”, rozstrzygnięty został
konkurs plastyczny i twórczości własnej, związany
z sylwetką „Starego Doktora”. Całości towarzyszyła
odpowiednia oprawa muzyczna. Sport - mistrzostwo
powiatu
w
piłce
nożnej
chłopców
SZS.
I m-ce w powiatowym turnieju chłopców „Piłkarska
Kadra Czeka”, Mistrzostwa Powiatu LA - I m-ce Paulina
Gruszka bieg na 1000 m, III m-ce rzut oszczepem Kamila
Dryja, I m-ce bieg na 2000 m Piotr Zając, I m-ce
w pchnięciu kulą i II m-ce w rzucie dyskiem Sylwia
Karbowniczek, II m-ce sztafeta 4 x 100 m dziewcząt,

28.06. - 4 Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego
w Cudzynowicach, z udziałem m.in. Kuratora Oświaty,
M. Muzoł. W uroczystości
wzięły udział delegacje szkół
z ter. powiatu a także
z naszej gminy. Wójt Gminy
M.
Kasperek
wręczyła
dyplomy
oraz
nagrody
naszym najlepszym uczniom:
Zuzi
Durbacz
z
S.P.
Czarnocin, Kasi Kuciak
z SP Sokolina i Kamilowi Czajka z Gimnazjum
w Cieszkowach.
01.07. 90 – lecie
OSP w Czarnocinie
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie mszą św., po
której nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych przy
wtórze orkiestry dętej na plac uroczystości. Po
przywitaniu
gości
przez
Wójta
Gminy
M. Kasperek, nastąpiło uroczyste przekazanie
i poświęcenie ufundowanego sztandaru. Akt nadania
sztandaru
został
przekazany
Prezesowi
OSP,
a w uznaniu za szczególne poświęcenie i udział

w licznych akcjach jednostka została odznaczona Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa przez Prezesa dh
Mirosława Pawlaka oraz Prezesa dh Jana Nowaka.
Uroczystość urozmaiciły pięknie przygotowane występy
przez przedszkolaków i uczniów z Czarnocina oraz
zabawa taneczna.
II m-ce w biegu na 600 m Natalia Nowak. IV m-ce
w Woj. Turnieju Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego. W tym roku po raz
pierwszy 45. uczniów pisało egzamin z czerech części:
z j. polskiego - uzyskując 21,78 p.- I m-ce w powiecie,
z historii - 20,25 p., z matematyki - 11,31 p. oraz
z przedmiotów przyrodniczych - 11,84 p. Średnia
wyników egzaminów to 64, 42 p. – III m-ce w powiecie.
Szkoły podstawowe w naszej gminie w tegorocznym
sprawdzianie uzyskały średni wynik 23, 36 pkt. /na 40
możliwych/ co dało im I m-ce w powiecie.

Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
17.06. członkowie Koła spotkali się na Grodzisku
w Stradowie. Z historią tego miejsca zapoznał ich dyr.
A. Kocela, który przygotował także pokaz filmowy.
Później wszyscy udali się na mszę św. do kościoła
w Stradowie a następnie na piknik przy lasku
w Ciuślicach. Był grill, napoje, ciasto, wspaniały relaks
i miła atmosfera. Dzięki przychylności P. Wójt został
zorganizowany przywóz i odwóz uczestników.
19 sierpnia - Dożynki Gminne w Czarnocinie

