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Szanowni Państwo

Za nami I kwartał 2012 roku. Towarzyszą nam nowe zadania, nowe wyzwania i liczne
obowiązki. Kolejny raz spotykałam się z mieszkańcami naszej gminy podczas 24 zebrań
wiejskich i 15 strażackich. W zdecydowanej większości miałam okazję wysłuchać wielu
rzeczowych, racjonalnych spostrzeżeń i trafnych opinii. Dziękuję Państwu, cieszę się że
uczestniczyło w nich bardzo wielu mieszkańców. Jak przeczytacie Państwo w tym
numerze kwartalnika, przeprowadziliśmy kolejne bardzo ważne przetargi, podpisane
zostały umowy , załatwiamy wiele, istotnych również z punktu widzenia społecznego,
ważnych spraw.
Przed nami Święta Wielkanocne. Z tej okazji życzę Państwu wiele zdrowia, spokojnego świątecznego odpoczynku,
radości i nadziei, które niesie ze sobą budząca się wiosna.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Maria Kasperek
Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. Budowa dwóch ogólnodostępnych sal gimnastycznych w miejscowościach Czarnocin
i Cieszkowy, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5 – wzrost jakości infrastruktury społecznej
oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3. Zostały ogłoszone przetargi nieograniczone na
„zaprojektowanie i wybudowanie pełnowymiarowych ogólnodostępnych sal gimnastycznych z zapleczem sanitarno-technicznym
i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie, oraz przy Gimnazjum w Cieszkowach, o wymiarach: arena sportowa
12x24m, boisko do piłki siatkowej 18x9m, boisko do koszykówki małej 20x11m, wysokość 7m. sale będą posiadać po dwa
zespoły szatniowe dla 25 osób każdy oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych. W wyniku przetargu który odbył się 02 lutego
została wyłoniona najkorzystniejsza oferta firmy BCJ Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane, Tarnobrzeg. 29 lutego
została podpisana umowa na wykonanie w/w zadań. Koszt obydwu inwestycji to kwota 2.456.310 zł. Złożony został wniosek
o dodatkowe dofinansowanie przedsięwzięcia w wys. 30% jego kosztów ze środków Ministra Sportu i Turystyki. Mamy duże
szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Podpisanie umów

Wręczenie promes

Został również złożony wniosek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Po rozpatrzeniu przez wojewódzką komisję Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał gminie promesę
dofinansowania zadań / dwa odcinki drogi w Kolosach/ w wys.240 tyś. zł. Wręczenie promes oraz podpisanie umów odbyło się
w Kielcach 13 marca br. z udziałem ministra S. Rakoczego.

Gmina przygotowuje się do kolejnej, tym razem małej
,,odnowy wsi w Czarnocinie’’. Prace związane z osuszeniem
błoni oraz częściowym zagospodarowaniem parku. Wartość
inwestycji to ok. 138 tys. zł.
Ogłosiliśmy przetarg na
dostawę kamienia i przygotowujemy kolejny na roboty
ziemne.
Największe spiętrzenie prac jest w Referacie Rolnictwa,
Budownictwa i Geodezji, którym kieruje p. Jolanta Kubicka.

powiatu kazimierskiego Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A. z Sanoka, które postanowiło sprzedać
samochód dla jednostki OSP działającej na terenie gminy
Czarnocin
za
symboliczną
kwotę
4050.zł
.

Program
przeciwdziałania
bezdomności
zwierząt.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt opracowano „Program”
opieki lekarsko- weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami,
w ramach którego opiekę będzie sprawował lek. wet. Henryk
Mróz, 28-506 Czarnocin

Kolonie zimowe.
W dniach od 12.02
do
21.02
br.
zorganizowano
kolonie zimowe dla
dzieci z obszarów
wiejskich w Białym
Dunajcu, których
organizatorem była
gmina Czarnocin
oraz Stowarzyszenie Promini. Wypoczynek był przeznaczony
dla dzieci i młodzieży od 10 do 16 lat, których co najmniej
jedno z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczone w KRUS
w pełnym zakresie. Odpłatność rodziców to koszt dowozu.
Z tej atrakcyjnej oferty skorzystało 51 dzieci i młodzieży / z SP
Sokolina -15, z SP Czarnocin – 19 i z gimnazjum -17/ Bogaty
program zapewniał atrakcje takie jak: wycieczki, poznanie
góralskiego folkloru, tańców i muzyki, nauka jazdy na nartach,
gry i zabawy integracyjne. W czasie trwania kolonii opiekę na
dziećmi sprawowało 3. wychowawców z terenu gminy.
Ochotnicze Straże Pożarne. Zgodnie z planem Komendy
Powiatowej w Kazimierzy Wielkiej zostały przeprowadzone
szkolenia dla strażaków ratowników OSP, które upoważniają
do brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
Szkolenie odbywało się w II częściach; I część (60 godz.),
II część (51 godz.). Z terenu gminy w szkoleniu brało udział 40
strażaków.
W styczniu odbyły się zebrania naczelników, prezesów
i Zarządu OSP. Przedmiotem spotkań było m.in. ustalenie
potrzeby
zakupu
samochodów,
akceptacja
wniosku
o przyznanie medali i odznaczeń, oraz budżet na 2012r.
W Starostwie 24.02 odbyło się posiedzenie
oddziału
Powiatowego Zarządu OSP dot. m.in wydatków na bieżący
rok , bezpieczeństwa p.poż. oraz sprawozdania za 2011r.
Na wniosek Wójta Gminy Prezes Wojewódzkiego Związku
OSP RP przydzielił medale i odznaczenia za zasługi dla
strażaków : 14 złotych, 20 srebrnych, 17 brązowych,
odznaczenia Złoty Znak Związku, Wzorowy Strażak oraz
odznaki za wysługę lat. Uroczyste wręczenie nastąpi w maju
podczas obchodów Powiatowego Święta Strażaka.
OSP
w Cieszkowach
otrzymała samochód strażacki
zakupiony przez Wójta Gminy od działającego na terenie

Wójt Gminy zakupił także ze środków budżetowych nowy
samochód strażacki za kwotę 30.780 zł. dla OSP w Bieglowie.

Pod patronatem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kazimierzy W. oraz Prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP ukazała się książka „Strażacy
ziemi kazimierskiej”., która prezentuje „wczoraj” i „dziś”
ruchu pożarniczego na terenie powiatu kazimierskiego.

Jak nas widzą tak nas ”malują”, pod takim hasłem został
przeprowadzony konkurs plastyczny, którego organizatorem jest
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewoda
Świętokrzyski. Współorganizatorem jest Wydział Zarządzania
Kryzysowego. Konkurs został ogłoszony w szkołach. Jury
powołane przez Wójta oceniło prace i wybrało po 3 z każdej
grupy. Grupa I 5-8 lat–Gabriela Biesaga, SP Sokolina, Wioletta
Sobecka - Przedszkole
Sam. w Czarnocinie,
Kacper
PrzeniosłoSP Czarnocin; Grupa
II
9-12 lat - Alicja
Paczkowska i Monika
Maj - SP Czarnocin
Jakub Małek - SP
Sokolina; Grupa III–
13-16 lat – Kamil
Marzec,
Magdalena
Maj, Iwona Sikora,
Gimnazjum Cieszkowy. Wyniki konkursu zostały umieszczone na
stronie gminy www.czarnocin.com.pl. Prace przesłano do Kielc.

Oświata
Przedszkole
Samorządowe
w
Czarnocinie
W I kw. br. w przedszkolu została zorganizowana wspaniała
zabawa choinkowa. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci
przygotowały
część artystyczną. Licznie przybyłym
„dziadkom” dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane
bukieciki. Zorganizowano również uroczystą akademię „Dla
naszych Pań”, podczas której wręczono paniom samodzielnie
wykonane kwiaty.

Szkoła Podstawowa w Czarnocinie Uczniowie wystawili
w kościele parafialnym w Czarnocinie „Jasełka”, które
uświetniły mszę w Święto Trzech Króli. W szkole gościła
grupa artystyczna „Rekonstrukto”, która przybliżyła uczniom
dzieje średniowiecza, a zwłaszcza życie i obyczaje rycerskie.
Uczniowie mogli zobaczyć prezentację uzbrojenia i metody
walki – pojedynki na szable i rapiery, a także zbroję rycerską
i inne rekwizyty epoki. 13-17.02 sześcioro uczniów i dwoje
nauczycieli brało udział w wymianie uczniowskiej do Finlandii,
w ramach współpracy międzyszkolnego programu Socrates
Comenius. Motywem przewodnim wyjazdu były piosenki
i tańce krajów partnerskich. Uczniowie ubrani w stroje

regionalne zaprezentowali tradycyjny taniec ludowy
„Krakowiak”. Występ bardzo się podobał. Rówieśnicy ze szkół
partnerskich entuzjastycznie uczyli się słów piosenki
„Krakowiaczek jeden” i kroków naszego tańca narodowego.
Podsumowaniem całej wizyty był wspólny koncert dzieci ze
wszystkich szkół, w trakcie którego śpiewano poznane podczas
wyjazdu regionalne piosenki. 25-26.02- już po raz szósty w
basenie „Wodny Raj” w Kazimierzy W. odbył się 24-godzinny
maraton pływacki, w którym wzięli udział nasi uczniowie wraz
z opiekunem Panem P. Paczkowskim. Byli to : M. Sambór,
A. Sambór, K. Kot, A. Paczkowska, J. Kocel i W. Sambór,

razem przepłynęli około 20 km. Piosenką, wierszem oraz
symbolicznym kwiatkiem chłopcy uświetnili Dzień Kobiet.
22.03 - obchody dnia wiosny, przygotowano m.in. konkurs na
najciekawsze przebranie. Następnie wszyscy pożegnali zimę
paląc Marzanny. W tym także dniu dyr. Fortuna poinformował
uczniów o rozpoczynającej się w tym roku budowie sali
gimnastycznej, co uczniowie przyjęli z wielkim entuzjazmem.
Gimnazjum w Cieszkowach
W konkursie przedmiotowym z geografii Kamil Czajka
zakwalifikował się do finału wojewódzkiego, op. P.Wasik.
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w KrakowieJakub Łudzik - III miejsce, op. Beata Buła.
Małopolski
Konkurs
Pieśni
Patriotycznej,
Norbert Wróbel zajął III miejsce, op. J.Łyko
Powiatowy
Przegląd Kolęd
i
Pastorałek
w Piotrkowicach I miejsce –N.
Wróbel, K.Dryja,
P.Szafrańska, op
Jarosław
Łyko
Klasy Ia i
Ib
z wychowawcami realizują projekt „Zostać przedsiębiorczym
– program edukacyjny z multimedialnym pakietem
dydaktycznym dla gimnazjum”.
Celem projektu jest
analizowanie i modyfikowanie działań wychowawczych
zgodnie z potrzebami uczniów, wyrównywanie szans
edukacyjnych, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Podczas
realizacji przedsięwzięcia
uczniowie mają nauczyć się
planowania i realizacji projektów uczniowskich. Projekt
wspomaga szkołę w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. Biała

szkoła. Do tradycji szkoły przeszły już wyjazdy młodzieży na „
Białą szkołę” do Sidziny k/ Jordanowa na tygodniowe turnusy
nauki jazdy na nartach. W tym
roku szkoła zorganizowała
wyjazdy w dwóch terminach.
Celem przedsięwzięcia jest
przede wszystkim nauka jazdy
na nartach, i propagowanie
zdrowego
stylu
życia.
Podczas pobytu prowadzone są warsztaty: garncarskie,
wyrobów z siana, dekoracja wyrobów garncarskich (de
coupage),
wizyty w pasiece i skansenie oraz zajęcia
profilaktyczne zapobiegające ryzykownym zachowaniom
młodzieży.
Szkoła Podstawowa w Sokolinie Szkoła włączyła się
w obchody Roku Janusza Korczaka. Została przybliżona
sylwetka Jego postaci uczniom i rodzicom Przygotowywane
są
przez uczniów klas starszych albumy tematyczne ,
niebawem będą one dostępne do obejrzenia w bibliotece
szkolnej.
5-8.01. Kolejny sukces utalentowanej wokalistki naszej szkoły
- Aleksandry Pobiega. Ola zajęła II miejsce w styczniowym
ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, do

którego zakwalifikowało się 127 osób z całej Polski. Poziom
konkursu był bardzo wysoki, a pracom jury przewodniczyła
Anna Domańska z Akademii Muzycznej w Łodzi.
10.01 Uczniowie naszej szkoły wystąpili w 20 Finale WOŚP.
Do „gorącego grania w środku zimy" przyczynili się tańcemzespół Sokolinki oraz śpiewem- utalentowana Ola Pobiega, op.
B. Wiązania. Pod koniec stycznia odbył się szkolny etap
Konkursu Biblijnego. Zwycięzcami zostały: A. Bielecka, E.
Gruszka, K. Kiljańczyk. Reprezentowały szkołę biorąc udział
w drugim etapie, który odbył się w Busku Zdroju.
Szkolne obchody Dnia Babci i Dziadka. Pomimo mroźnej

pogody frekwencja była zaskakująca. Wnukowie włożyli
ogrom serca w przygotowanie barwnego przedstawienia.
8 marca- Szkolny Dzień Kobiet. Męska część uczniów
obdarowała koleżanki kwiatkiem i słodyczami.

Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
18 stycznia br. Zarząd
Koła już tradycyjnie
zorganizował spotkanie
opłatkowo-noworoczne,
które przebiegło w
ciepłej,
rodzinnej
atmosferze. 18 lutego
również
wszyscy
członkowie spotkali się
z okazji Dnia Kobiet,
był symboliczny kwiatek i życzenia dla Pań. Spotkania odbyły
się w lokalu szkoły w Czarnocinie dzięki przychylności dyr. J.
Fortuny. Zarząd i członkowie Koła składają podziękowanie P.
Wójt za życzliwość, zrozumienie potrzeb seniorów oraz
wsparcie finansowe, dzięki któremu został zorganizowany
wspaniały poczęstunek dla uczestników obydwu spotkań.
06 stycznia br. pożegnaliśmy długoletnią pracownicę,
P. Kazimierę Adamczyk, która rozpoczęła pracę w Urzędzie
Gminy w Czarnocinie w 1969r.
i przepracowała w tym
urzędzie ponad 40 lat , w tym wiele lat na stanowisku
Kierownika USC. Pani Wójt w imieniu wszystkich
pracowników złożyła serdeczne podziękowania za długoletnią
i
sumienną pracę; były kwiaty a także łzy wzruszenia.

08.02 - zebranie Gminnej Rady Sportu, został uzupełniony
skład na 2 lata, przyjęto plan imprez /m.in. Turniej piłkarski
o „Puchar Wójta”/
oraz wydatków na 2012r.
10.02 w Cudzynowicach - spotkanie przedstawicieli samorządu
i władz ZNP z Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego
Sławomirem Broniarzem. Tematem spotkania były sprawy
finansowania
oświaty oraz
jej
ogólne
problemy.
7.03 - w Cieszkowach spotkanie Wójta
z nauczycielami
i dyr. Szkół z terenu gminy. Przedmiotem spotkania było
podsumowanie działalności w 2011r. i planów.
Gminne Koło Gospodyń Wiejskich.
8 marca - spotkanie
Zarządów Kół Gospodyń Wiejskich. P. Wójt korzystając z okazji
złożyła wszystkim Paniom życzenia zdrowia oraz szacunku
bliskich i otoczenia. Omówiono kalendarz imprez gminnych i
plan współpracy Kół
podczas organizacji i przygotowań
poszczególnych imprez. Koła Gospodyń
zorganizowały
spotkania z okazji Dnia
Kobiet.
Przy
kawie
i ciastku była okazja
pogawędzić o różnych
sprawach, przykładem jest
zdjęcie z KGW w
Kolosach.

03 kwietnia - sprawdzian szóstoklasisty,

20 kwietnia - uroczystość odsłonięcia i poświęcenia
nowego obelisku oraz posadzenia 6 „Dębów Pamięci”w
Czarnocinie.
29 marca odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzinami
oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji
Państwowej II RP zamordowanych przez NKWD w Katyniu,
Charkowie i Twerze w 1940r., którzy związani byli z ziemią
czarnocińską.
24, 25, 26 kwietnia - egzaminy w gimnazjum.

06 maj - 90-lecie OSP Sokolina, Powiatowe Święto Strażaka
13 maj – Gminne Zawody Strażackie w Czarnocinie
1 lipiec – Uroczystość 90-lecia OSP w Czarnocinie
19 sierpień Gminne Dożynki w Czarnocinie

