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Szanowni Państwo
Wszystkie złożone przez Gminę wnioski o dofinansowanie na drogi zostały
pozytywnie rozpatrzone. Obecnie, po podpisaniu umów rozpoczęliśmy już
realizację dziesięciu inwestycji drogowych na łączną kwotę 1 788 734,27 zł.
Pragnę jednak zaznaczyć, że własny wkład finansowy z budżetu gminy jest
również znaczący. Pozytywnie zakończyły się też moje starania o chodniki
w miejscowości Krzyż ( przy drogach woj. 776 i 770), które będą wykonywane
w bieżącym i przyszłym roku. Zaakceptowany został wniosek gminy o przydział
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sokolina, na który wkład
z budżetu gminy wynosi 300 000 zł. Czynności przetargowe będą realizowane w najbliższych miesiącach.
Systematycznie poprawiamy stan dróg dojazdowych do pól, rozwozimy tłuczeń, wykonujemy roboty
ziemne. Świętowaliśmy dwa wyjątkowe jubileusze – 50 i 10 - lecie KGW w Cieszkowach
i 90- lecie OSP w Miławczycach. Przed nami nowe ważne zadania i wydarzenia.
Życzę Państwu dobrej pogody na czas żniw oraz wysokich plonów. Dzieciom, młodzieży, mieszkańcom
oraz wszystkim, którzy gościnnie przebywają w naszej gminie – dobrego wakacyjnego wypoczynku.
Z wyrazami szacunku
Maria Kasperek
Wójt Gminy
Inwestycje w II kwartale 2016r.
Gmina przeprowadziła przetargi i po podpisaniu umów z wykonawcami przystąpiono do realizacji zadania:
1) Miławczyce – 141 mb,
koszt przebudowy 50 391,06
2) Charzowice - Sokolina – 717 mb , 3) Będziaki Centrum – 180 mb, koszt przebudowy 420 997,77
4) Mikołajów - Zagajów – 1122 mb, 5) Stropieszyn – 800 mb,
koszt przebudowy 357 494,00
6) Krzyż – Cieszkowy – 960 mb,
koszt przebudowy 178 482,42
7 Miławczyce Centrum -965 mb,
koszt przebudowy 379 851,16
Ogółem
1 387 216,41
Na przebudowę tych dróg gmina złożyła 7 wniosków i uzyskała dofinansowanie w wysokości 874 240,00 zł (63,63 %
kosztów przebudowy tych dróg) ze środków UE, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
8) Kolosy – Stawiszyce – 280 mb,
koszt przebudowy 93 178,30
9) Malżyce-Turnawiec-Czarnocin – 1064 mb, koszt przebudowy 248 664,01
Ogółem
341 842,31
Na przebudowę tych dróg Gmina Czarnocin otrzymała Promesę dotacyjną w wysokości 408 tyś. zł,
z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przebudowę zniszczonych dróg.
10) droga dojazdowa do gruntów rolnych w Malżycach – 475 mb, koszt przebudowy 59 675,55 - środki na
przebudowę tej drogi Gmina pozyskała z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych (50% całości zadania).
Przebudowa drogi Miławczyce jest już zakończona. /na zdjęciu/
Dzięki staraniom Gminy będzie wykonany chodnik
w miejscowości Krzyż wzdłuż drogi Nr 776. Budowa chodnika
najprawdopodobniej będzie wykonana w tym roku.
Gmina finansuje także projekt budowy chodnika w Krzyżu
wzdłuż drogi Nr 770 (w kierunku Cieszków). Termin wykonania
zaplanowano w przyszłym roku.

10.04. uczczono 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz
6. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Władze
Samorządowe wzięły udział w mszy św. i oddały hołd
poległym w Katyniu, Charkowie i Miednoje a także
w Smoleńsku. W obchodach uczestniczyły Poczty
Sztandarowe Szkół, jednostek OSP, PSL, Seniorzy
z Gminnego Koła Emerytów przygotowali oprawę
muzyczną uroczystości. Delegacje złożyły kwiaty
i zapaliły znicze w miejscach pamięci.

17.04. - na boisku obok Urzędu Gminy w Czarnocinie
odbyła się uroczystość nadania imienia Generała
Bronisława Kwiatkowskiego Jednostce Strzeleckiej Nr
2130. Uroczystość rozpoczęła się mszą polową, którą

celebrował ks. chor. Zdzisław Sideł, kapelan Jednostki.
Na uroczystość przybyły władze Gminy z P. Wójt Marią
Kasperek i Przewodniczącym Rady Kazimierzem
Warszawą, Starosta Kazimierski Jan Nowak, żona Patrona
P. Krystyna Kwiatkowska z rodziną, wysocy rangą
przedstawiciele Wojska Polskiego, poczty sztandarowe.
Zebrani mogli obejrzeć defiladę wojskową przy wtórze
orkiestry dętej kompanii reprezentacyjnej oraz występy
uczniów SP Czarnocin i Gimnazjum.
01.05. – Tokarnia, Festiwal Smaków.

W skansenie w Tokarni odbywał się Festiwal
Świętokrzyskich Smaków. W konkursie, w kategorii
amatorów w Świętokrzyskim Mistrzu Kuchni
wystartowała Przewodnicząca KGW Cieślice, Maria
Adamczyk zajmując I m-ce. Pani Marii Pomagała
P. Monika Lotko, przygotowywały grasicę i górkę cielęcą.
03.05. obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3-go Maja we wszystkich parafiach na terenie Gminy.
Przedstawiciele władz Gminy i Powiatu uczestniczyli
w obchodach tego święta w Kościele w Czarnocinie.

Po
mszy
tradycyjnie
delegacje
złożyły
kwiaty i zapalono znicze pod pomnikami pamięci.
04.05. – Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP
w
Cieszkowach.
Na
zjazd
Przybył
Prezes
Świętokrzyskiego Zarządu OSP druh Mirosław Pawlak,
Prezes Powiatowego Zarządu OSP druh Jan Nowak,
Komendant Powiatowy PSP Kazimierz Zabłotny,
delegaci na Zjazd oraz członkowie ustępującego Zarządu.
Sprawozdanie z działalności 5-letniej kadencji Zarządu
przedstawiła Pani Prezes Maria Kasperek.
Następnie wybrano nowy Zarząd:
Prezes Gminnego Zarządu OSP - Maria Kasperek,
Wiceprezesi – Lechosław Nawrot i Stanisław Wolach,
Komendant Gminny – Józef Cetnarski,
Sekretarz - Agata Wróbel,
Skarbnik – Leopold Szlęk,
wybrano także nowych członków Zarządu oraz skład
Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Przewodniczący – Marian Bijak, Wiceprzewodniczący
– Stanisław Gręda, Sekretarz – Robert Wójcik.
Nakreślono program zamierzeń na nową kadencję.
05.06.
– Marsz Żywych z udziałem młodzieży
z Gimnazjum, który odbył się na terenie byłego
niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu-Brzezince.
50-cio osobowa grupa z naszej gminy maszerowała drogą

pamięci, wraz z uczestnikami z całego świata. Grupa
wyróżniała się jednolitą barwą t-shirtów, które dla
uczestników zostały zakupione przez Gminę.

krótki program artystyczny. Przygotowano poczęstunek,
był grill, ciasto, lody oraz wesołe miasteczko.

11.05. – spotkanie autorskie w Filii Bibliotecznej
w Michałowicach z pisarką Magdaleną Kordel,
zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
W spotkaniu uczestniczyli stali czytelnicy biblioteki,
seniorzy,
gościliśmy
także
członków
DKK
z Opatowca. Panie z KGW Michałowice przygotowały
słodki poczęstunek i kiełbaski z grilla, zakupione przez
bibliotekę.

22.05. – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które
odbyły się w Czarnocinie. W Zawodach wystartowało 6
Jednostek OSP, 1 MDP Dziewczęca i 3 MDP Chłopięce.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała
Komisja pod przew. mł. bryg. Piotra Łudzika.
1 m-ce OSP Cieszkowy,
2 m-ce OSP Czarnocin,
3 m-ce OSP Bieglów.

Klasyfikacja drużyn młodzieżowych:
1m-ce MDP Bieglów,
2 m-ce MDP Czarnocin, 3 m-ce MDP Cieszkowy.
Dla zwycięzców Pani Wójt przygotowała nagrody a dla
wszystkich uczestników dyplomy oraz podziękowała
wszystkim drużynom za udział w zawodach.
01.06. Dzień Dziecka świętowany był we wszystkich
placówkach oświatowych na terenie Gminy. Dla uczniów
przygotowano rozgrywki sportowe, gry i zabawy a także
poczęstunek ufundowany przez Panią Wójt.
04.06. przy budynku biblioteki w Michałowicach została
odprawiona msza św. w intencji dzieci i młodzieży przez
Proboszcza Parafii Stradów. Pani Wójt złożyła dzieciom
serdeczne życzenia oraz obdarowała
książeczkami.
Zebrani podziwiali swoje pociechy, które przedstawiły

50 i 10 - lecie Koła Gospodyń Wiejskich Cieszkowy.
Jubileusz rozpoczął się mszą św. odprawioną na placu
przy budynku OSP w Cieszkowach, przez ks. Krzysztofa
Września. Dla Jubilatek popłynęły serdeczne gratulacje
oraz podziękowania i kwiaty od przybyłych gości.
Przewodnicząca Koła, Pani Lucyna Piotrowska
przypomniała początki Koła w Cieszkowach, a także
przedstawiła dziesięcioletnią działalność następnego
pokolenia kobiet. Pani Wójt pogratulowała Seniorkom
obchodzącym Złoty Jubileusz i wszystkim Członkiniom
wręczyła pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania mogli
zaprezentować się młodzi, lokalni przedsiębiorcy. Po
części oficjalnej były konkursy z nagrodami, występy
artystyczne Seniorów, Gabułtowianek i Olbryszan.
na zdjęciu KGW – Panie Seniorki

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy
Czarnocin. Od 06.06. na terenie Gminy była
przeprowadzana inwentaryzacja źródeł i rodzajów
ogrzewania. Wśród właścicieli nieruchomości zostały
przeprowadzone ankiety nt. orientacyjnego rocznego
zużycia paliw i energii. Plan gospodarki niskoemisyjnej
pozwoli Gminie oraz indywidualnym gospodarstwom na
uzyskanie dofinansowania na odnawialne źródła energii.
23.06. Przy budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie
stacjonował Cytomammobus, kolejna grupa Pań w wieku
50-69 lat mogła skorzystać z bezpłatnych badań.
Wyniki testów kl. VI – do testu przystąpiło 37 uczniów.
SP Sokolina zajęła pierwsze miejsce w powiecie /72,7/
a Gmina Czarnocin drugie miejsce w powiecie /66,36/.

Sprawdzian gimnazjalistów – do testu przystąpiło 45
uczniów, uzyskali trzeci wynik w powiecie /64,42/,
szósty w województwie.
24.06. - zakończenie roku szkolnego 2015/16. Pani Wójt
wręczyła dyplomy oraz nagrody książkowe uczniom laureatom olimpiad przedmiotowych oraz w uznaniu za
osiągnięcia artystyczne.

26.06 – III Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki
Patriotycznej, w Czarnocinie. Uroczystego otwarcia
Przeglądu dokonała Pani Wójt, podziękowała wszystkim
uczestnikom za trud włożony w przygotowania oraz
podkreśliła, że poziom Konkursu był bardzo wysoki. Jury
pod przewodnictwem Krystiana Zadary wyłoniło
laureatów w 5 grupach wiekowych:
dzieci do 6-go roku życia – Oliwia Dryja,
w kat. kl. I-III – Jakub Pobiega,
w kat. kl. IV-VI – Gabriela Biesaga,
w kat. gimnazjum – Aleksandra Pobiega,
w kat. dorośli – Chór „Seniorzy”.

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci bonów, które
ufundowała Pani Wójt, a wszyscy uczestnicy dyplomy.
Kolonie. Podczas tegorocznych wakacji grupa uczniów
z terenu naszej gminy skorzysta z ofert wypoczynku
letniego dla dzieci rolników. Od 04 do 17 lipca 8. uczniów
z SP Sokolina oraz 2. uczniów z Gimnazjum będzie
odpoczywać w miejscowości Stegna, zaś od 17 do 30
sierpnia 5. uczniów ze SP Czarnocin wyjedzie na
dwutygodniowy
wypoczynek
do
Mrzeżyna.
Organizatorem wypoczynku jest Gmina, we współpracy
ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, odpłatność jednego
uczestnika wynosi 460 zł, pozostałą część kosztów
pokrywa KRUS.

Przy współpracy Gminy z Kuratorium Oświaty i ZMW
zostanie sfinansowany pobyt 2 dziewczynek z SP
Czarnocin na koloniach w Kościelisku – od 11do 22 lipca.
Dzięki staraniom Gminy 2 chłopców weźmie udział
w zajęciach na obozie szkoleniowym dla członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jarosławcu, od
03 do 17 lipca, którego organizatorem jest Wojewódzki
Związek OSP. Ich pobyt będzie dofinansowany przez
Gminę.
Gmina jest także kolejny raz organizatorem Półkolonii
dla dzieci, których rodzice są ubezpieczeni w KRUS.
Podczas tegorocznych wakacji z półkolonii skorzysta
blisko 75 dzieci. Jest to rekordowe zainteresowanie tą
formą odpoczynku. Półkolonie będą zorganizowane
w tym roku w Szkole Podstawowej w Sokolinie.
Wszystkim
uczestnikom
życzymy
udanego
i bezpiecznego wypoczynku.
03.07. - 90-lecie OSP w Miławczycach. Jubileuszową
uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks.
Arkadiusza Borusińskiego w intencji druhów strażaków.
Jubilatów,
przybyłych
gości
oraz
wszystkich
zgromadzonych powitała Pani Maria Kasperek – Prezes
Gminnego Zarządu OSP. Jednostka została odznaczona
Złotym Medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa” za
aktywną działalność i służbę społeczeństwu, a zasłużeni
druhowie odebrali odznaczenia i medale. Na ręce Prezesa
złożono listy gratulacyjne, życzenia i słowa uznania.
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie z SP
Czarnocin. Obchody zakończyła zabawa taneczna.

16.07. – Pieszy maraton na orientację po Gminie
Czarnocin. Jest to pierwsza tego typu impreza sportowa
organizowana przy współudziale naszej gminy.
Dla dzieci - trasa MINI – 2-3 km, od 1000 do 1400,
Start trasy 50 km - godz. 900
Start trasy 25 km - godz. 1000
Maraton rozpocznie się pod Szkołą w Czarnocinie.
Osoby poniżej 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców, osoby poniżej 16 lat mogą wziąć udział
w imprezie tylko pod opieką osoby, która ukończyła 21 lat.
Na trasie Mini uczestnicy zwolnieni są z opłaty startowej,
w przypadku pozostałych uczestników opłata wynosi 10 zł
Wszelkie informacje pod nr. tel. 41 3512028 w. 225
Zapraszamy dzieci i młodzież z opiekunami oraz osoby
dorosłe do aktywnego udziału
w imprezie.
24 lipca – Piknik Rodzinny w Kolosach
21 sierpnia – Gminne Dożynki w Czarnocinie

