kwartalnik nr 10, kwiecień – czerwiec 2013r.

Szanowni Państwo
Dobiegł końca II kwartał 2013r. Mamy za sobą trudne przeżycia związane
z wystąpieniem nawałnic i gradu. Zakończyliśmy przygotowanie protokołów szkód
w uprawach i infrastrukturze drogowej. Dobiegła końca „Mała odnowa” Czarnocina.
Kończymy trwającą 10 miesięcy budowę dwóch sal gimnastycznych w Cieszkowach
i Czarnocinie. Realizujemy przebudowę dwóch dróg w Kolosach, na które otrzymaliśmy
400 000 zł dofinansowania. Wdrażamy nowy system zbierania odpadów. To tylko ważniejsze
informacje. W ostatnich dniach otrzymaliśmy kolejnych 500 000 zł na przebudowę dróg
gminnych, przed nami więc kolejne bardzo pilne zadania inwestycyjne. Po raz 3-ci
zorganizowaliśmy półkolonie dla 50-ciorga dzieci.

Zapraszam do przeczytania 10 numeru kwartalnika.
Szanowni Państwo
Na czas żniw i ważnych prac przy zbiorach warzyw życzę dobrej pogody i obfitych plonów.
Dzieciom, młodzieży oraz wszystkim gościom dobrego wakacyjnego wypoczynku.
Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Maria Kasperek
W związku z rezygnacją P. Piotra Bryły z funkcji radnego w Okręgu Wyborczym Nr 14 - Sokolina Stropieszyn nowym
radnym został Wojciech Wolski z listy nr 1 KWW WS.

Scena w Parku Podworskim
Staw na błoniach
27.06.2013r. zostały zakończone prace związane z „Kreowaniem centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa
funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu
wypoczynkowego, i rekreacyjno – kulturalnego Parku Podworskiego”. Prace obejmowały m.in., zagospodarowanie terenu
błoni, budowę sceny, oświetlenie stadionu, zagospodarowanie terenu przy Urzędzie. Oficjalne oddanie do użytku
04 sierpnia br.– podczas gminnych rozgrywek w piłce nożnej „O puchar Wójta Gminy”.

Zbliżają się ku końcowi prace związane z budową sal gimnastycznych w Czarnocinie i Cieszkowach.

8 marca Gmina złożyła wniosek w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji. Udział w Projekcie to dostęp
do Internetu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
z
powodu
trudnej
sytuacji
materialnej
lub
niepełnosprawności. Dofinansowaniem mają być objęte:
zakup komputera i drukarki oraz koszty dostępu do
Internetu w 30 gospodarstwach domowych, sprzęt dla
jednostek podległych gminie a także zakup szkoleń
i koszty promocji. Dofinansowanie zadania / 546.879,78 /
- 100% ze środków europejskich. Warunkiem uzyskania
jest zobowiązanie gminy do utrzymania trwałości
rezultatów projektu przez 5 lat po jego zakończeniu. Na
dzień dzisiejszy wniosek został oceniony pozytywnie pod
względem formalnym i został skierowany do dalszej
oceny tj. merytorycznej.
19.04. gminne obchody 73. Rocznicy Zbrodni
Katyńskiej. Mszę św. w intencji ofiar koncelebrował
ks. Zdzisław Sideł. Po nabożeństwie delegacje Pocztów
Sztandarowych, uczestnicy obchodów wraz z władzami
Gminy i Powiatu przemaszerowali
pod Pomnik
upamiętniający
Żołnierzy
Wojska
Polskiego
i Funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych
z Gminą Czarnocin, zamordowanych przez NKWD
w Katyniu, Charkowie, Twerze – Miednoje 1940 roku.

Rozstrzygnięte przetargi w II kw.:
- na usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz
rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2013r. na ter.
gminy, które wykonywać będzie firma Usługi
Transportowe, Piaskowania, Kowalczyk Sylwester,
Pińczów za kwotę brutto – 37.687,20 zł
- na dostawę kruszywa łamanego z przeznaczeniem na
potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych wraz
z rozwiezieniem, które również wykona firma Usługi
Transportowe , Pińczów za kwotę brutto – 41.400 zł.
- na przebudowę drogi gminnej Bieglów – 209 mb
i drogi gminnej Czarnocin – Błonia – 123 mb za kwotę
brutto – 69.060,05 zł
- na przebudowę drogi gminnej Kolosy – Kosówka –
685 mb. za cenę brutto 236.785,89 zł
- na przebudowę drogi gminnej Kolosy – Gościniec –
870 mb. za kwotę brutto – 348.546,33 zł
-na świadczenie usług odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych
za kwotę brutto - 151.876,94 zł.
W związku z otrzymaniem dofinansowania z LGD „Perły
Ponidzia” rozpoczęto „Modernizację świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku
do celów rekreacyjno – wypoczynkowych
w Swoszowicach”,
oraz „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej
oraz zakup wyposażenia do budynku
w Ciuślicach”.
15.05. Odbyła się bezpłatna zbiórka zużytych odpadów
elektrycznych i elektronicznych wystawionych przez
mieszkańców gminy wzdłuż dróg po trasie odbioru.

03.05 – 222. rocznica uchwalenia Konstytucji. Gminne
obchody tego święta odbyły się w kościele parafialnym
w Czarnocinie z udziałem pocztów sztandarowych, władz
gminy oraz mieszkańców. Dodatkowym uświetnieniem
obchodów był występ uczniów Szkoły Podstawowej
z Czarnocina.

W dniach 07 i 20 maja na terenie naszej gminy wystąpiły
opady gradu i deszcze nawalne, które miały znamiona
klęski żywiołowej i spowodowały straty w uprawach
rolników oraz w infrastrukturze drogowej. Podczas tych
zjawisk zostały zamulone drogi gminne i drogi
dojazdowe do pól. W wyniku natychmiastowej decyzji
Wójta Gminy oraz pracowników referatu Budownictwa,
Rolnictwa i Geodezji skutki zniszczeń zostały usunięte.
Powstały także zniszczenia upraw rolników w tych
miejscowościach, w których wystąpiły deszcze nawalne
i grad. 10 maja w Urzędzie odbyło się zebranie Wójta
Gminy z sołtysami w celu ustalenia zasad składania
wniosków przez poszkodowanych rolników oraz
powołania komisji, których zadaniem była bezpośrednia
ocena strat powstałych w gospodarstwach rolnych na
podstawie oświadczeń rolników o wystąpieniu szkód
w gospodarstwie rolnym i złożonych przez nich
wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wpłynęło 260
wniosków, szkody wystąpiły na około 340 ha upraw.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie
we współpracy z Wójtem Gminy po raz piąty przystąpił
do realizacji Projektu „Nie bój się przyszłości –
zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin”. Odbyło się
szkolenie dla sześciu mężczyzn - Kierowca

samochodów ciężarowych kat. C. W planach drugie
szkolenie dla 6 kobiet zapraszamy do składania
deklaracji. Te Panie, które już się zgłosiły zainteresowane
są kursem kroju i szycia. Uczestnicy mają zapewniony
m.in. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
Od 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Rada Gminy
w Czarnocinie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
z 19.11.2012r. w sprawie ustalenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i tak, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
stawki wynoszą:
10 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1-2,
20 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3-4,
25 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5
i więcej,
jeżeli
natomiast
odpady
nie
są
zbierane
i odbierane w sposób selektywny stawki wynoszą:
20 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 1-2,
40 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 3-4,
50 zł od gospodarstwa domowego o liczbie osób 5
i więcej.
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od 01.07.2013r. do 30.06.2014r. będzie
świadczyć firma EKOM, która została zobowiązana
przez gminę do rozwiezienia po 1 lipca pojemników na
odpady zmieszane i worków na odpady segregowane.

21.05.
w ramach obchodów Święta Strażaka na
kieleckiej Kadzielni odbył się koncert zespołu Golec
uOrkiestra, w którym mogli uczestniczyć druhowie
strażacy z terenu gminy.
16.06. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
w Czarnocinie, do których przystąpiło 8 drużyn OSP
oraz 2 drużyny MDP. Nad prawidłowym przebiegiem
konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez
Komendanta Powiatowego PSP,
której przewodził
sędzia, st. kpt. Piotr Łudzik.
I miejsce - Sokolina
II miejsce - OSP Bieglów
III miejsce - OSP Cieszkowy
W kategorii MDP do lat 16, chłopcy
I miejsce - OSP Bieglów
II miejsce – OSP Cieszkowy .
Dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta wręczyli:
Wójt Gminy Maria Kasperek, Z-ca Komendanta
Powiatowego PSP - Janusz Buła, Przewodniczący Rady
Gminy - Kazimierz Warszawa. Zwycięskie drużyny:
OSP Sokolina, OSP Cieszkowy i MDP Bieglów
reprezentowały Gminę na Powiatowych Zawodach
w Kazimierzy W., które odbyły się 30.06;
II miejsce MDP Bieglów, III miejsce OSP Sokolina,
V miejsce OSP Cieszkowy.

Konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna
Środowisku”. Do konkursu zostało zakwalifikowanych
10 zagród. 19 czerwca br. Komisja powołana przez
Wójta przeprowadziła oględziny zagród i na podstawie
regulaminowych kryteriów oceny i punktacji dokonano
wyboru gospodarstwa. Najwyżej oceniona została
zagroda Państwa Małgorzaty i Dariusza Jaworskich
z Kolos, tym samym zdobywając pierwsze miejsce
i została zgłoszona przez Wójta Gminy do II etapu –
powiatowego /do 30.06 br./
Drużyna OSP Sokolina

Gminny Związek Emerytów i Rencistów. 28.04.
w remizie OSP w Czarnocinie odbyło się spotkanie
w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy i Osób
Niepełnosprawnych. Z tej okazji
przedstawiciele
Zarządu odwiedzili w domu niepełnosprawnego członka
Koła. W spotkaniu udział wzięli Pani Wójt
Maria Kasperek i Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak.

Zagroda P. Małgorzaty i Dariusza Jaworskich z Kolos

Została podpisana umowa na wykonanie Projektu
pompowni wody. Pani Wójt podejmowała wiele starań
o możliwość budowy wodociągu do przysiółków
Bugaj i Podlesie w Zagajowie. 10.06. podpisano umowę
na wykonanie projektu do realizacji tego zadania.
Ochotnicze Straże Pożarne. Dla potrzeb jednostek OSP
zostało zakupione umundurowanie i sprzęt gaśniczy.
Koszt zakupu – 19.100 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem
spotkania z młodym profesjonalistą w dniu 11.04.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu
„Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”.
Celem projektu była pomoc młodym ludziom z małych
miejscowości w planowaniu swojej przyszłej kariery
zawodowej. W spotkaniu wzięła udział młodzież klas III
Gimnazjum w Cieszkowach.
06.06. w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie dzieci
kl. I-III i kl. O, gdzie w ramach rozpowszechniania
czytelnictwa i trwającego Ogólnopolskiego Tygodnia
Głośnego Czytania Dzieciom Pani Wójt M. Kasperek
i Dyr.
biblioteki
J. Michalczewska
czytały
zgromadzonym dzieciom wiersze i bajki twórców
dziecięcej literatury. Po spotkaniu uczestnicy zostali

obdarowani słodkim
na zwiedzanie Urzędu.

upominkiem

i

wyruszyli

W gabinecie Pani Wójt

Oświata. Powiatowy Sejmik Oświatowy. Spotkanie
odbyło się 16.04., w którym wzięli udział : Świętokrzyski
Kurator Oświaty, P. M. Muzoł, Starosta P. Jan Nowak,
Wójtowie,
Dyrektorzy
wszystkich
placówek
oświatowych z ter. powiatu, radni. Tematem spotkania
była
analiza
poziomu
oświaty w powiecie
kazimierskim.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Zdawało 31
uczniów. Gmina Czarnocin uzyskała drugi, średni
wynik w powiecie – 24,26 pkt; SP Sokolina – 26,20
pkt. – IV wynik w powiecie, SP Czarnocin – 23,33 pkt.8 wynik w powiecie / wśród 15 szkół /.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego. Zdawało 28
uczniów - 52,62 pkt. /jako gmina - 4 wynik w powiecie/ :
część humanistyczna w zakresie historii i wos – 54,5,
część humanistyczna zakresie języka polskiego – 58,7,
język angielski – 55,3, część matematyczno-przyrodnicza
w zakresie matematyki – 38,9, część matematycznoprzyrodnicza w zakresie przedmiotów przyrodniczych –
56,0 / 5 wynik szkoły na 7 gimnazjów w powiecie /.
28.06.2013r. w placówkach oświatowych na terenie
gminy odbyły się uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2012/13 z udziałem uczniów, nauczycieli,
pracowników szkół i rodziców, poprzedzone mszą
świętą. Swą obecnością uroczystości zaszczyciły władze
gminy: Wójt Gminy Maria Kasperek, Sekretarz Agata
Wróbel, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz
Warszawa. Podczas uroczystości odbyły się występy
uczniów,
wręczono
wyróżnienia
i
nagrody,
podziękowania i gratulacje, następnie na forum swoich
klas uczniowie otrzymali świadectwa z rąk
wychowawców i udali się na zasłużone wakacje.
Na sesji Rady Gminy w Czarnocinie w dniu 27.06.
2013r. Rada Gminy pożegnała odchodzącego na
zasłużoną emeryturę Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Czarnocinie, długoletniego pedagoga Pana Jana
Fortunę, który ze szkołą w Czarnocinie związany był od
1 września 1985r. Pani Wójt w imieniu własnym oraz

Rady podziękowała za 22 lata pełnienia funkcji
dyrektora, podkreśliła wkład pracy, zaangażowanie,
dbałość
o
powierzoną
mu
placówkę.
.
18.06. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Czarnocinie. Nowym dyrektorem została
Pani Agata Lalewicz, która stanowisko dyrektora obejmie
od 01 września 2013 r.
30.06-28.07 rozpoczęto Rozgrywki Ligowe na „Orliku”
18 – 19.07 – Mammografia - przy budynku Urzędu
Gminy będzie stacjonował cytomammobus, zapraszamy
wszystkie zainteresowane kobiety do wykonania
badań
mammograficznych
i
cytologicznych
29.07 do 09.08. Półkolonie - dla dzieci z ter. gminy,
których jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS
04.08. Otwarcie stadionu, rozgrywki o Puchar Wójta
25.08. Dożynki Powiatowe. Rozpoczęcie o godz. 1400

