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Szanowni Państwo
W minionym kwartale realizowaliśmy kolejne zadania inwestycyjne.
Miały miejsce ważne wydarzenia i Jubileusze Strażackie. Wspólnie
świętujemy 100 –lecie Odzyskania Niepodległości.
Niestety, borykamy się także z problemami wynikającymi z braku
opadów, co będzie miało wpływ na jakość plonów w naszej rolniczej
gminie.
Życzę Państwu dobrej pogody na czas żniw. Wszystkim, dla których
jest to czas wakacji i urlopu – dobrego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku
Maria Kasperek
Wójt Gminy
Drugi „Koziołek Bezpieczeństwa” dla Gminy.
Po raz drugi przyznano wyróżnienia, gdzie Gmina
Czarnocin jako jedyna z powiatu kazimierskiego
znalazła się w gronie 6 wyróżnionych gmin, za
podejmowanie
wszelkich
prac
związanych
z działaniami na rzecz szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Pani Wójt Maria Kasperek jako
wyróżniony laureat, reprezentujący Gminę została
uhonorowana statuetką „Koziołka”. Otrzymała
gratulacje za przyznanie nagrody, ale przede
wszystkim za działania jakie gmina podejmuje
w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

07.06. Uroczyste przekazanie sprzętu współfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości:
dla OSP Czarnocin - defibrylator
dla OSP Cieszkowy – zestaw ratownictwa
medycznego
dla OSP Bieglów i OSP Sokolina – zestawy
narzędzi hydraulicznych.
Kwota przyznanej dotacji to 63 752,93 a wkład
własny Gminy – 643,97. Przekazania sprzętu
dokonała Pani Wójt wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy, obecny był także z-ca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

15.04. Gminne obchody 78 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej oraz 8 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
w Czarnocinie. W uroczystościach wzięły udział
władze Gminy i Powiatu, Poczty Sztandarowe,
młodzież szkolna. Podczas odprawianej mszy za
poległych zabierając głos Pani Wójt nawiązała do

wartościowych przedmiotów, o bohaterach, którzy
oddali życie i krew za Ojczyznę. Swoje wystąpienie
ubarwiła cytatami z literatury oraz fragmentami
piosenek. Pani Zdzisława z rąk Pani Wójt otrzymała
pamiątkowy dyplom.

tragicznej historii naszego narodu i podkreśliła, że
najważniejsza jest pamięć o bohaterach
i patriotach, oraz jak duże znaczenie ma
propagowanie historii wśród najmłodszych.
Rocznicę upamiętniono składając biało-czerwone
wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar katyńskich
oraz zapalając znicze.

03.05. Gminne obchody 227 rocznicy Konstytucji
3-go Maja. Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ks.
Proboszcz Adam Kornalski. Poczty Sztandarowe
Jednostek OSP, szkół, Jednostka Strzelecka, harcerze
władze gminy i powiatu złożyły kwiaty w miejscach
pamięci, odśpiewano wspólnie Hymn Polski.

06.05 Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.
Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach,
sztafeta 7x50 m i ćwiczenia bojowe, wystartowało
5 drużyn z jednostek OSP, 1 drużyna MDP dziewczęca
i 2 drużyny MDP chłopięce. Po zsumowaniu wyników
przez Komisję powołaną przez Komendanta PSP kpt.
Marcina Oziębło: I m-ce zajęła drużyna OSP
Sokolina oraz I m-ce drużyna MDP Bieglów
w kategorii MDP „chłopięce”. Pani Wójt
pogratulowała zwycięzcom, wszystkim startującym
drużynom, zgromadzonej publiczności oraz tym, którzy
przyczynili się do sprawnie przeprowadzonych
zawodów.

08 – 09.05. Spotkania informacyjno- edukacyjne pod
hasłem „Bądź świadoma – żyj zdrowo”.
03.05. Inauguracja Niepodległościowych Spotkań
Czwartkowych w Gminnym Ośrodku Kultury
w Czarnocinie. Spotkanie zainaugurowała Pani
Zdzisława Lopart, długoletnia pracownica Gminnej
Biblioteki Publicznej, chodząca kronika naszej gminy.
W brawurowym wystąpieniu przybliżyła zebranym losy
zniewolonej Ojczyzny, walkę pokoleń o niepodległość.
Przedstawiła także historię zrywu niepodległościowego
w gminie Czarnocin, przypomniała o zgłaszaniu się
ochotników do walki z zaborcą, o zbiórce

Spotkania zorganizowane dzięki współpracy Pani Wójt
z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju.
W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło 45 kobiet
oraz 27 mężczyzn z naszej gminy. Organizację spotkań
prowadziły pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

upamiętniające
wydarzenia
historyczne,
które
przybliżały nas do wolności. U celu wędrówki
uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa
Piłsudskiego w Opatowcu. Następnie piekli kiełbaski na
ognisku i śpiewali pieśni patriotyczne.

30.05. Dzień Mamy i Taty w Szkole Podstawowej
w Cieszkowach. Uczniowie program artystyczny
zadedykowali swoim rodzicom, którzy nie ukrywali
wzruszenia oraz dumy ze swoich pociech.
Przygotowano także słodki poczęstunek, ognisko
i wspólna zabawę.

22.05. Kolejna zbiórka krwi w Gminie Czarnocin
prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
w Kielcach, a przygotowana przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Na kolejny apel zgłosiło się 20
osób, od których pobrano ok. 7 litrów krwi. Pani Wójt
składa podziękowania dla dawców a także dla tych,
którzy przyczynili się do rozpowszechnienia informacji
o tej szlachetnej zbiórce.
07 – 08. 06. Prelekcje profilaktyczne w szkołach
prowadzone były przez pracownice GOPS w ramach
XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Tematem
prelekcji było dostarczenie informacji na temat
współczesnych uzależnień - nikotynizm oraz dopalacze
a także anoreksji, bulimii i ortoreksji. Prelekcja
była kierowana do starszych uczniów, od klas IV.

Rajd Niepodległości na trasie Sokolina – Opatowiec.
Uczniowie z SP Sokolina wraz z opiekunami wyruszyli
na pieszy rajd upamiętniający 100-lecie odzyskania
Niepodległości. Na trasie rajdu spotykali pomniki

17.06. Festyn Rodzinny w Czarnocinie, którego
organizatorami była Rada Rodziców oraz Dyrektor
i
Grono
Pedagogiczne
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w Czarnocinie. Dla rodzin z dziećmi
przygotowano wiele atrakcji, darmowy poczęstunek,
a uczniowie szkoły wypełnili niedzielne popołudnie
występami na scenie.

15-16.06. Harcerze z gminy Czarnocin na trasie
Rajdu Ponidzie. Na starcie w Opatowcu zameldowała
się ok. 100-osobowa grupa harcerzy, w tym drużyna
„Bławatków”, która funkcjonuje w ramach Świetlicy
Podwórkowej w Czarnocinie. Na trasie rajdu czekały na
uczestników różne zadania wymagające uwagi i sprytu.
Uczestnicy rajdu dotarli do Wiślicy, gdzie był nocleg.

W drugim dniu harcerze uczestniczyli w grze
questingowej, mieli spotkania z ciekawymi osobami.
Opiekunami harcerzy byli: Pani Małgorzata Szpyt, Pani
Justyna Warszawa, Pan Paweł Paczkowski.
17.06. Biało– Czerwony Bieg Niepodległości
w Cieszkowach, pod patronatem Wójta Gminy.
Organizatorami biegu była Rada Rodziców, Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne z Cieszków oraz uczniowie. Na
starcie stanęła ponad setka uczestników. Biegi
w różnych kategoriach wiekowych odbywały się na
różnych dystansach. W programie były również
występy uczniów, rozgrywki sportowe, w tym mecz
uczniowie - rodzice, oraz mnóstwo atrakcji; jak
darmowe lody, wata cukrowa, balony, wesołe
miasteczko, pyszne ciasto, kiełbaski z grilla, bigos.

Sukcesy Julii Kocel, uczennicy III kl. Gimnazjum
z Cieszków, która została zwyciężczynią konkursu
multimedialnego „Patriotyzm i niepodległość”,
organizowanego przez LO w Kazimierzy Wielkiej.
Julia wraz z koleżankami i kolegami z klasy nakręciła
film o czasach II wojny św., który pokazuje długą drogę
do niepodległości. Julia otrzymała także wyróżnienie
w regionalnym konkursie fotograficznym pn. „ Miejsca
pamięci walk i męczeństwa”.

12.06. Wycieczki grup uczniowskich wraz
z opiekunami, dzieci i młodzież z naszych szkół
udała się na wycieczkę pod hasłem poznajemy „Małą
Ojczyznę”.
Uczniowie
odwiedzili
Grodzisko
w Stradowie, kurhan w Czarnocinie, a w Gminnym
Ośrodku Kultury spotkali się z Panią Wójt oraz
obejrzeli film promujący Gminę Czarnocin.

24.06. - V Jubileuszowy Przegląd Pieśni i Piosenki
Patriotycznej. W tym roku miał szczególny charakter
ponieważ wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Konkurs otworzyła Pani
Wójt, która jest pomysłodawczynią tej patriotycznej
imprezy. W konkursie wystąpiło 22 uczestników
w 6 kategoriach wiekowych. Po wysłuchaniu występów
wszystkich uczestników, które były na bardzo wysokim
poziomie, Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Pani
Milena Wykurz ogłosiła listę zwycięzców:
dzieci do lat 6 – Maja Szot
klasy I – III – Filip Pobiega
klasy IV – VI – Filip Paczkowski
VII–VIII oraz klasy gimnazjalne – Gabriela Biesaga
szkoły ponadgimnazjalne – Alicja Paczkowska
dorośli powyżej 19 lat – Chór Seniora.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy
i wyróżnienia.

15.07. - Piknik rodzinny w Kolosach
22.07. - Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej
na budynku Urzędu Gminy
23.07. - Cytobus
27-28.07. - Jatka Świętokrzyska
23.08. - Mammobus
26.08. - Dożynki Gminno-Powiatowe w Czarnocinie

Inwestycje II kwartał 2018 rok.
Przebudowa drogi gminnej Koryto – Kamyszów –
145 mb.

Przebudowa drogi gminnej Kolosy – Zbór – 335 mb.
– wykonana.

Zostały
oddane
do
użytku
przydomowe
oczyszczalnie
ścieków
wybudowane
przy
5-ciu
budynkach
użyteczności
publicznej:
przy Szkołach Podstawowych w Cieszkowach
i Sokolinie, przy remizie OSP w Soklinie, przy
Ośrodku Zdrowia i przy Urzędzie Gminy
w Czarnocinie.

Gmina podpisuje umowy na wykonanie:
- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w Czarnocinie
- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w Bieglowie.
- na remont i wyposażenie „Klubu Senior+”
w Soboszowie
- na przebudowę drogi w Sokolinie – 150 mb
- na przebudowę przepustu w Korycie
Gmina złożyła wniosek na modernizację świetlicy
wiejskiej w Będziakach, planowane wykonanie
w przyszłym roku.
Utwardzenie tłuczniem wielu dróg dojazdowych
do domostw oraz do pól.

Gmina wykonała nowy sanitariat w Ośrodku
Zdrowia w Czarnocinie, przystosowany dla potrzeb
niepełnosprawnych.

Droga z Zagajowa do Charbinowic
Mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy
dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin – na
bieżąco.

Piękne Jubileusze Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych:
31 maja - w Kolosach,

03 czerwca - 50 lecie OSP w Swoszowicach,

Wycieczki Seniorów 60+. Seniorzy wyjechali na
trzy wspaniałe wycieczki, dofinansowane w 100%
z grantu. Stowarzyszenie „Klub Seniora” mogło
otrzymać środki z LGD dzięki inicjatywie podjętej
przez Panią Wójt. 30-osobowe grupy seniorów

zwiedziły Kraków, Muzeum w Oświęcimiu, Dolinę
Karpia w Zatorze, Ponidzie. Realizację grantu oraz jego
rozliczenie prowadziła dyrektor Gminnej Biblioteki.

01 lipca - 95-lecie OSP w Sokolinie.

Niepodległościowe Spotkania Czwartkowe
w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie,
na których historie rodzin przedstawili: P. Józef

To znaczący czas w historii lokalnej społeczności, czas
życia kilku pokoleń mieszkańców. To powód do dumy,
do wspomnień a także do godnego świętowania
w gronie przyjaciół i zaproszonych gości. Świętowanie
Jubileuszy rozpoczynało się mszą św. odprawianą
w
intencji
strażaków.
Poczty
Sztandarowe
i pododdziały strażaków zaprezentowały się
w uroczystych paradach, prowadzone przez dowódcę
uroczystości – Komendanta Gminnego, dh Józefa
Cetnarskiego, przy wtórze orkiestry dętej. Każdy
Jubileusz swoją specjalną formułą objął przedstawienie
rysów historycznych Jednostek. Następnie miały
miejsce doniosłe chwile wręczenia medali i odznaczeń.
Jednostki OSP w Kolosach, Swoszowicach i Sokolinie
otrzymały listy gratulacyjne oraz życzenia. Zostali
także wyróżnieni honorowi, zasłużeni wieloletni
członkowie OSP.

Paczkowski z Czarnocina, P. Halina Kubicka
z Soboszowa, P. Jerzy Bomba z Mikołajowa, P. Józef
Salomon z Cieszków, P. Edward Salomon z Kolos,
P. Barbara Synowiec z Mikołajowa, P. Jan Nowak
z Czarnocina, P. Maria Kasperek z Cieszków, P. Beata
Buła z Krzyża. Wysłuchaliśmy wielu ciekawych
i wzruszających opowieści. Serdecznie zapraszamy
po przerwie wakacyjnej - od 01.09. br. wszystkich
chętnych, usłyszymy jeszcze wiele wspomnień.
23.06. – zakończenie roku szkolnego. Uczniowie
z naszych szkół udali się na zasłużony odpoczynek.
Gmina, jak co roku stanęła na wysokości zadania
i pośredniczyła w organizacji wypoczynku dla uczniów:
23.06.-03.07 – kolonie dla 3 osób w Stegnie,
03 - 13.08. – kolonie dla 27 osób, wyjazd do Stegny.
30.07. – 10.88. – Pólkolonie w Czarnocinie. Forma
wypoczynku organizowana corocznie przez Gminę.
W tym roku pólkolonie zostaną zorganizowane
w szkole w Czarnocinie dla 69 uczniów /6-16 lat/.
Organizatorzy zapewniają 2 posiłki dziennie, fachową
opiekę, atrakcyjny program zajęć kulturalnych,
oświatowych i rekreacyjnych.

