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Szanowni Państwo
Za nami już Wielkanoc i I kwartał 2013 roku. W styczniu i lutym spotkałam się
z mieszkańcami wszystkich 24 sołectw oraz druhami wszystkich 15 jednostek OSP. Wiedza
z tych spotkań ma wpływ na planowanie prac oraz przydział zadań na cały bieżący rok i nie
tylko. Rok temu podpisaliśmy umowę na budowę dwóch sal gimnastycznych, natomiast
1 września firma budowlana przejęła tereny budowy. Obecnie trwają prace wykończeniowe.
Poniższe zdjęcia pokazują aktualny stan powstających budynków. Złożyliśmy wnioski na
zagospodarowanie terenów wokół 3 remizo-świetlic. Podpisałam już umowę na „ małą odnowę
Czarnocina”. Prace rozpoczną się, jak tylko pozwoli na to pogoda. Otrzymałam promesę na 400.000 zł
z przeznaczeniem na budowę dróg w Kolosach, w najbliższych dniach ogłaszamy przetarg. Zaplanowaliśmy uzupełnienie
oświetlenia ulicznego, łącznie 43 lampy. Przygotowujemy przetargi na roboty ziemne, zakup tłucznia, remonty dróg
gminnych. Mam świadomość wielkich potrzeb, część z nich zapewne uda się w tym roku spełnić. O wszystkich ważnych
sprawach informuję Państwa na bieżąco.
Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Maria Kasperek
Zdjęcia przedstawiają aktualny stan prac związanych z budową sal gimnastycznych w Czarnocinie i Cieszkowach.

związku z rezygnacją P. Joanny Stefanek oraz P. Tadeusza Cerazy z funkcji radnych w Okręgu Wyborczym
Swoszowice – Koryto radnym został P. Makuch Dariusz ,w Okręgu Wyborczym Kolosy radnym został P. Gręda Stanisław.
W

09.01. w Kazimierzy W. władze gminy oraz mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z Januszem Piechocińskim, prezesem
PSL, wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem gospodarki.
11.01. w Urzędzie Gminy Pani Wójt spotkała się z Gminnym Zarządem Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania
ustalono plan działań Kół na 2013 rok.
Ochotnicze Straże Pożarne 07.01 odbyło się spotkanie Prezesów, Zarządu OSP oraz Wójta Gminy, na którym omówiono
m.in: sprawę zakupu sprzętu pożarniczego, porządkowanie terenu wokół remiz, szkolenia, zakup samochodu. W dniach od
19.01 do 17. 02 odbyły się zebrania w jednostkach z udziałem Wójta Gminy – Prezesa Zarządu OSP, Pani M. Kasperek. Od
12.01 do 05.02 w Komendzie Powiatowej odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Kurs ukończyło
siedmiu strażaków. Trwa także szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników, w którym
uczestniczy 13 druhów z terenu gminy.

Jednostka OSP w Kolosach w dniu 15.02. odebrała
samochód pożarniczy /Iveco Unic/, sprowadzony
z Francji-wartość 15 tyś zł. / na zdjęciu/

Gmina Czarnocin przystąpiła do
konkursu
organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Konkurs miał na celu popularyzację znajomości
przepisów przeciwpożarowych. Etap gminny został
przeprowadzony
15
marca.
Komisja
pod
przewodnictwem kpt. Krzysztofa Wojtasika dokonała
oceny prac pisemnych. W I grupie wiekowej Paulina
Kabat uzyskała 13 pkt, Bartosz Marzec - 12 pkt, Patryk
Ścipiór - 10 pkt.- uczniowie z SP Sokolina; z II grupy
wiekowej /gimnazjum/: Przemysław Sambór - 11 pkt,
Jakub Łudzik - 11 pkt, Kamil Marzec - 8 pkt.
W powiatowych eliminacjach gminę będą reprezentować:
Bartosz Marzec i Jakub Łudzik. Pani Wójt dla każdego
uczestnika ufundowała nagrody rzeczowe.
Na zdjęciu

16.01. gmina złożyła 3 wnioski tzw. „Małe Projekty”
w LGD „Perły Ponidzia”: 1. Zagospodarowanie terenu
wokół budynku świetlicy wiejskiej w Będziakach, koszt40.593,41. 2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku
świetlicy wiejskiej w Ciuślicach oraz zakup wyposażenia
budynku, koszt - 51.542,31. 3. Modernizacja świetlicy
wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół
budynku do celów rekreacyjno-wypoczynkowych
w Swoszowicach, koszt – 51.606,69. Do każdego
wniosku gmina uzyska dofinansowanie w wysokości
25 tyś. zł.
Dzięki wsparciu finansowemu P. Wójt,
Gmina
Czarnocin we współpracy z Zarządem Krajowym
Związku Młodzieży Wiejskiej mogła zorganizować
wypoczynek zimowy dla uczniów gimnazjum, który
odbył się w dniach 10.01 do 27.01. br. w Zakopanem.
Z wypoczynku mogły korzystać dzieci rolników
ubezpieczonych
lub
pobierających
świadczenie
w KRUS-ie. Koszt pobytu dziecka na zimowisku
wynosił 400 zł, w tym dofinansowanie gminy to 300 zł
a odpłatność rodziców - 100 zł. Łączny koszt pobytu 30
osób to 12 tyś zł, z czego 9 tyś przeznaczono ze środków
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Uczestnicy
zimowiska
mieli
zapewnione
zakwaterowanie
i wyżywienie, opiekę wychowawczą i medyczną,
ubezpieczenie, transport na miejsce wypoczynku oraz
atrakcyjny program, wycieczki po górach, zawody
sportowe, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz w ramach
promocji zdrowia.

finaliści konkursu.

Ogłoszono także konkurs plastyczny „Twoja wiedza
i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie
zrobi nikomu”. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy
grupy wiekowe. W wyniku eliminacji wyłoniono po trzy
prace z 2 i 3 grupy, które zostały wysłane do Kielc.
Konkurs na etapie wojewódzkim zostanie rozstrzygnięty
w czerwcu. Dla uczestników także ufundowano drobne
upominki.

Został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane:
„Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli
poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie
standardu
przestrzeni
publicznej
poprzez
zagospodarowanie
terenu
wypoczynkowego,
rozrywkowo – kulturalnego i rekreacyjno –
kulturalnego Parku Podworskiego”. Zamówienie
obejmuje m.in., zagospodarowanie terenu parku,
oczyszczenie i odmulenie rowów, zagospodarowanie
terenu za budynkiem Urzędu, nawierzchnia z kostki
brukowej, mała architektura, sadzenie drzew i krzewów.

Urządzenie terenu wypoczynkowego, odmulenie stawu
parkowego, wyrównanie terenu pod alejki spacerowe
i trawniki, oświetlenie terenu rekreacyjno – kulturalnego,
budowę sceny w Parku Podworskim. Prace wykona
wyłoniony w wyniku przetargu Zakład Remomtowo –
Budowlany Czesław Pawlik, Kazimierza Wielka.
9 marca – Gminny Dzień Kobiet. Gospodarzem
uroczystości było KGW Sokolina. Spotkanie odbyło się
w restauracji „Ponidzie” w Wiślicy dzięki gościnności
właścicieli, Państwa Marii i Ryszarda oraz Anety
i Grzegorza Jagielników z Sokoliny. Zakąski
i ciasta, które znalazły się na stołach przygotowały panie
z poszczególnych Kół. Uroczystość mogła się odbyć
dzięki wsparciu finansowemu sponsorów, także Starosty
Kazimierskiego, P. Jana Nowaka, który
złożył
wszystkim przybyłym Paniom serdeczne życzenia, aby
czuły się wyjątkowe przez cały rok, podkreślając jak
ważne są kobiety: babcie,
mamy, koleżanki...
Do życzeń przyłączył się Przewodniczący Rady Gminy ,
P. Kazimierz Warszawa oraz P. Bernard Antos –
Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego. Panowie

Od lewej: H. Opilska, M. Kasperek, M. Muzoł, J. Nowak

swoje zdolności wokalne, taneczne i satyryczne.
Wystąpiły także „talenty
Ziemi Czarnocińskiej”,
Klaudia Kobus i Anna Wróbel.
Gminne Koło Emerytów i Rencistów - 18.01.2013 r.
W związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego
Prezesa P. Jana Ścisło odbyło się nadzwyczajne zebranie
członków Koła. W wyniku wyborów nowym Prezesem
Koła został Pan Józef Paczkowski z Czarnocina. W skład
Zarządu weszli: Stanisław Cichy, Halina Bielaś, Anna
Mucha, Wiesława Piotrowska, Tadeusz Gruszka
i Stanisław Lech. Po zakończeniu wyborów odbyło się
spotkanie opłatkowo-noworoczne z udziałem władz
gminy oraz zaproszonych gości. W miłej, świątecznej
atmosferze seniorzy spędzili czas przy kawie i ciastku.
10 marca w świetlicy w Cieszkowach odbyło się
spotkanie lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
powiatu. Spotkanie miało charakter warsztatowy
i nawiązywało do tradycji Świat Wielkanocnych. Dzięki
wsparciu finansowemu Wójta Gminy Czarnocin
zakupiono materiały do przygotowania palm, stroików,
kartek i ozdób świątecznych. W warsztatach wzięły
udział panie z sąsiednich Gmin: Kazimierzy W. z P. A.
Styczeń i Skalbmierza z P. A. Jackiewicz oraz lokalne
KGW, z Cieszków, Czarnocinia, Ciuślic i Zagajowa.
Zaprezentowano piękne prace, przygotowane przez
uczestników
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej,
reprezentowane przez P. A. Paczkowską, prace uczniów
szkół z Czarnocina, Cieszków i Sokoliny, prace P. A.
Kubickiej z Soboszowa. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie Gimnazjum, którzy swym występem
artystycznym umilili czas podczas twórczej pracy Pań.

wręczyli piękne bukiety kwiatów na ręce P.Wójt i Pań
przybyłych jako goście: Małgorzaty Muzoł Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Beaty Buły –
Prezesa ZNP, Haliny Opilskiej - Wiceprezesa Zarządu
Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. Przed licznie
zgromadzonymi Paniami wystąpili uczniowie wszystkich

placówek oświatowych z terenu gminy, przygotowali
wspaniałe programy artystyczne, w których ujawnili

Oświata
31.01.2013r.
zakończył
się
projekt
edukacyjny, adresowany do uczniów klas I-III pn.
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
w klasach I-III w Gminie Czarnocin”. Z tej okazji
szkoły odwiedziła Wójt Gminy, P. M. Kasperek oraz
Dyrektor Zespołu Obsługi
Szkół P. J. Durbacz.
Pani Wójt przekazała Certyfikaty na ręce Dyrektorów
Szkół Podstawowych w Sokolinie i w Czarnocinie.

Przedszkole Samorządowe. Dzieci
wzięły udział
w gminnym „Święcie Kobiet” w Wiślicy z montażem
słowno-muzycznym „Kwiaty dla naszych pań”.

W Gimnazjum utworzono sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W akcji charytatywnej wzięło
udział 72 wolontariuszy. Celem tegorocznej zbiórki
w dniu 13.01. podczas 21. Finału było zebranie pieniędzy
„Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej
seniorów”. Zebrana kwota to 6.706,28. Jakub Łudzik
został
finalistą
Wojewódzkiego
Konkursu
Recytatorskiego „Spotkanie ze słowem”, a finalistkami
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego zostały
uczennice: Weronika Kubicka i Anna Grabowska.
W terminie od 24.02. do 1. 03. uczniowie gimnazjum
przebywali na obozie narciarskim w Sidzinie
k/ Jordanowa. Głównym celem wyjazdu była nauka
i doskonalenie jazdy na nartach.

Występy uczniów gimnazjum podczas powiatowego spotkania
KGW w Cieszkowach

Szkoła Podstawowa w Czarnocinie. 6 stycznia,
w święto Trzech Króli uczniowie przedstawili „Jasełka”
w Kościele
w Czarnocinie.
Odbył się II etap
/powiatowy/ konkursu matematyczno –przyrodniczego
i humanistycznego, w którym brali
udział
uczniowie klasy VI – Kamila Derlatka, Alicja
Paczkowska i Jakub Lalewicz. Kamila Derlatka została

finalistką III etapu /wojewódzkiego/ konkursu
matematyczno-przyrodniczego,
który
odbył
się
w Kielcach. W Kazimierzy W. odbył się 24 godzinny
maraton pływacki, w którym udział wzięli: Wiktoria
Sambur, Gabriela Mróz, Julia Kocel, Zuzanna Wróbel,
Aleksandra Sambór, Alicja Paczkowska, Miłosz Sambór.
Łącznie przepłynęli oni 37 km 850 m.

Występ uczennic z Czarnocina podczas Święta Kobiet

Skoła Podstawowa w Sokolinie. Kolejny sukces Oli
Pobiegi, zajęła III miejsce na IV Festiwalu Kolęd
i Pastorałek oraz wzięła udział w Koncercie Galowym
w Kielcach. 7 lutego odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. W sali zagościło ponad sto osób.
Każdy uczeń mógł stanąć na scenie, by swoim występem
wyrazić swoje uczucia. Na twarzach gości widać było
wzruszenie, nie ukrywano także łez. 6 marca uczniowie
uczestniczyli w
zajęciach przeprowadzonych przez
Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy „EduFun”.

Występ uczniów z Sokoliny podczas Święta Kobiet

19.IV - o godz. 8-ej w kościele w Czarnocinie uroczysta
msza św. w 73. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
23 -25. V - egzaminy gimnazjalne
03.V - obchody 222. rocznicy Konstytucji 3 Maja
12.V - Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
maj, czerwiec, lipiec – rozgrywki
o Puchar Wójta - „Orlik”
25.VIII – Dożynki Powiatowe w Czarnocinie

