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Szanowni Państwo
Zakończył się 2016 rok, pora podsumować, co udało się zrealizować,
i co wydarzyło się w naszej gminie. Rok przebiegał pod dyktando inwestycji
drogowych. W 2016 roku przybyło nam 14 nowych odcinków dróg asfaltowych.
Budowaliśmy drogi, które znacząco skracają przejazd do centrum gminy
oraz dojazd do dróg powiatowych i wojewódzkich. Zmagaliśmy się ze skutkami
nawałnicy z 28 lipca. Zakupiliśmy ( jako jedna z trzech gmin w województwie )
nowy, piękny samochód pożarniczo – gaśniczy dla OSP z Sokoliny. Ponadto wiele
się u Nas działo. Zapraszam do zapoznania się z 24 numerem kwartalnika.
Na Nowy Rok 2017 życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
Maria Kasperek
Wójt Gminy
21.12. – W Sokolinie miało miejsce niecodzienne wydarzenie, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy, z funkcją ratownictwa ekologicznego i chemicznego. Samochód został zakupiony dzięki
usilnym staraniom władz samorządowych a także przychylności
i pomocy wielu osób. Całkowita wartość zakupu samochodu to
kwota 742 942 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel 300 000 zł,
które zostały zabezpieczone w budżecie Rady Gminy.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., następnie poświęcenia
nowego samochodu dokonał Ks. Kanonik Tadeusz Śliwa –
Proboszcz Parafii Sokolina. Dokonano także uroczystego
przecięcia wstęgi i przekazania kluczyków. W uroczystości
uczestniczyli zaproszeni goście, m.in., Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego
OSP Mirosław Pawlak, Prezes Zarządu
Powiatowego OSP Jan Nowak, Komendant Powiatowy PSP
Kazimierz Zabłotny, Komendant Powiatowy Policji Piotr
Wrześniewski, jak również Poczty Jednostek OSP z ter. Gminy.
Goście gratulowali Jednostce posiadania nowoczesnego sprzętu
ale także podkreślali starania i determinację władz
samorządowych. Pani Wójt podkreśliła ważność zakupu tej
klasy samochodu gaśniczego, który będzie służył bezpieczeństwu
mieszkańców. Podkreśliła także, że to wspaniałe przedsięwzięcie
mogło się spełnić dzięki staraniom i dobrej woli wielu osób.
Należy podkreślić fakt, że tego typu sprzęt otrzymały tylko trzy
jednostki w województwie świętokrzyskim. Następnie Prezes
OSP Sokolina złożył na ręce Pani Wójt serdeczne podziękowania
za wspaniały prezent dla Jednostki. Część artystyczna została
przygotowana przez uczniów SP Sokolina w klimacie
przedświątecznym. Uroczystość zakończyła się wspólną wigilią strażacką i kolędowaniem.

Inwestycje gminne zakończone w IV kw. 2016r:
1.Droga Zagajów – Podlesie – 1213 mb

2.Droga Dębiany – Soboszów – 1057 mb

3.Droga Sokolina - Charzowice - 717mb

Gmina zatwierdziła „Plan Rewitalizacji Gminy na lata
2015-2022” opracowany w oparciu o Ustawę
o rewitalizacji. Gmina w drodze konkursu pozyskała
także dofinansowanie na opracowanie tego Planu , który
ma na celu: pobudzanie aktywności środowisk lokalnych,
współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego,
zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego
w zagrożonych obszarach. Program będzie służył m.in.
poprawie ładu przestrzennego, stanu środowiska
i zabudowy, podniesieniu atrakcyjności turystycznej
gminy oraz promowaniu unikalnego dziedzictwa kultury.
Ponadto umożliwi ubieganie się przez gminę o wsparcie
finansowe ze środków Unii Europejskiej.
18.10. – Festyn dla najmłodszych uczniów pod hasłem
„Czas na zdrowie” zorganizowany przez Agencję
Rynku Rolnego. Współorganizatorami byli: Spółdzielnia
warzyw i owoców w Sielcu oraz Pani Wójt. Festyn został
zorganizowany w hali sportowej w Czarnocinie a udział
w spotkaniu wzięli uczniowie z kl. O i I-III z Czarnocina
i z Sokoliny. Dzieci uczestniczyły w grach, zabawach
i quizach promujących warzywa i owoce oraz nawyki
zdrowego żywienia.

4.Droga Stradów – Michałowice – 210 mb
23.10. – Gminne Obchody Międzynarodowego Dnia
Seniora. Spotkanie odbyło się w świetlicy
w Ciuślicach. Od władz samorządowych i powiatowych
Seniorzy otrzymali życzenia zdrowia, pogody ducha,
niegasnącej energii oraz dalszego zaangażowania w życie
kulturalne i patriotyczne gminy.

5.Droga Będziaki – Centrum 185 mb

21.10.- W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej
zorganizowanych przez Zarząd Świętokrzyski Związku
Nauczycielstwa Polskiego Pani Maria Kasperek – Wójt
Gminy została uhonorowana Medalem Komisji
Edukacji Narodowej,
za szczególne zasługi dla
lokalnej oświaty i wychowania dzieci oraz młodzieży.
W tym dniu złote odznaki ZNP za szczególną pracę na
rzecz Związku otrzymali Państwo: Lidia Dziewięcka,
Agnieszka Szczepańska, Jolanta Wierzbowska oraz
Jarosław Łyko; pracownicy oświaty z terenu Gminy.

Gmina Czarnocin włączyła się w akcję zbierania
nakrętek w ramach zdobywania funduszy na leczenie
Stasia. W rozpropagowanej akcji uczestniczyli
mieszkańcy, lokalne instytucje, w szczególności
uczniowie i nauczyciele z naszych szkól. Dzięki temu
udało się zebrać 16 worków 120-litrowych,
które
pomogła przetransportować do miejsca zbiórki
w Rzędowie jednostka OSP Cieszkowy. Pani Wójt składa
serdeczne podziękowanie za zaangażowanie całej
społeczności naszej Gminy.

Na zdjęciu: uhonorowane Panie
W ostatnich dniach października, bezpośrednio
poprzedzających Dzień Zmarłych oddano hołd
żołnierzom poległym za Ojczyznę, a spoczywającym
na cmentarzach w Czarnocinie, Stradowie, Sokoline
a także w Probołowicach, Uporządkowano mogiły
i
nagrobki,
złożono
symboliczne
wiązanki
i zapalono znicze. Inicjatorem tych lekcji historii była
Pani Wójt i Pan Przew. Rady Gminy. W akcję została
zaangażowana młodzież szkolna wraz z wychowawcami.

Ponadto od 6 lat Gmina pozyskuje z Urzędu
Wojewódzkiego część środków z przeznaczeniem na
remont grobów poległych żołnierzy, znajdujących się na
naszych cmentarzach, którymi nie ma się kto opiekować.
W tym roku odnowiono grób na cmentarzu w Stradowie
04.11. – Gminne ćwiczenia obronne przeprowadzone
w ramach „Kierowania realizacją zadań w zakresie
osiągania gotowości obronnej w przypadku ataku
terrorystycznego”. Ćwiczeniami kierowała Pani Wójt.
Część praktyczna przebiegała wg opracowanego planu
i polegała na ewakuacji pracowników oraz osób
przebywających w budynku Urzędu Gminy, udzielaniu
pierwszej pomocy poszkodowanym a także gaszenie
zainscenizowanego pożaru. Cała akcja przebiegła
zgodnie z planem i bez zakłóceń.

11.11. – 98. rocznica odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Gminne obchody tej ważnej rocznicy odbyły się
w Czarnocinie. Władze samorządowe, delegacja władz
Powiatu, Poczty Sztandarowe, jednostki OSP oraz
jednostka Strzelców uczestniczyły w uroczystej mszy za
Ojczyznę i złożyły wiązanki kwiatów w miejscach
pamięci. Część oficjalna i artystyczna z odbyła się w hali

sportowej przy Szkole Podstawowej. Uroczyście
obchodzono także Święto Niepodległości w Parafii
Sokolina, także z udziałem Pocztów Sztandarowych
szkoły i jednostek OSP. W uroczystościach uczestniczyli
mieszkańcy całej gminy.

14. i 29.11 – Panie w wieku 50-69 lat już po raz kolejny
mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii. Mammobus
stacjonował obok Urzędu Gminy
23-24 .11.2016 – uroczyste przyjęcie w poczet braci
szkolnej uczniów klas pierwszych w szkołach
w Sokolinie i w Czarnocinie. Było to dla nich duże
przeżycie, w tych ważnych chwilach towarzyszyli im
starsi koledzy, rodzice oraz władze Gminy w osobach
Pani Wójt i Pana Przewodniczącego Rady Gminy. Po
zakończeniu oficjalnej części uczniowie zaprezentowali
zebranym
swoje
talenty
wokalne,
taneczne
i
recytatorskie.
Nie
zabrakło
także
nagród
w postaci pamiątkowego dyplomu i słodkiego prezentu.

28.11. – Gmina po raz kolejny uczestniczyła w finale
XIV edycji konkursu pod nazwą „Pomóżmy dzieciom
spędzić szczęśliwe wakacje”. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie było terminowe złożenie sprawozdania
z realizacji Programu „Bezpieczne wakacje”. Za
wzorowe zorganizowanie wypoczynku dla dzieci gmina
Czarnocin otrzymała nagrodę w postaci urządzenia
wielofunkcyjnego.

województwa,
powiatu
i
gmin
uczestniczyły
w prezentacji potencjału sektora turystyki uzdrowiskowo
– medycznej. Ważnym tematem był także rozwój
gospodarczy gmin w powiecie kazimierskim. Pani Wójt
przedstawiła plany na kolejne lata, uwzględniające
działania zmierzające do uatrakcyjnienia sektora
turystycznego, ukazującego bogactwo archeologiczne,
kulturowe i historyczne oraz unikalną architekturę
w naszej gminie.
16.12. – Świąteczne warsztaty Seniorów. Grupa
seniorów, członków Gminnego Koła Emerytów,
uczestniczyła w zajęciach w ramach doskonalenia
umiejętności korzystania z komputera i internetu.
Organizatorem spotkania była Pani Wójt oraz Gminna
Biblioteka Publiczna. Seniorzy przygotowali e-kartki
świąteczne i wysłali je drogą mailową do władz
samorządowych. Pani Wójt dołączyła do pracującej
grupy, pogratulowała efektów szkolenia, złożyła
wszystkim Seniorom w naszej gminie ciepłe życzenia
świąteczne. Na koniec śpiewaliśmy kolędy.

20.12. – Przedświątecznie w Filii Bibliotecznej
w Michałowicach. Spotkanie przy kawie dorosłych
mieszkańców, młodzieży, dzieci oraz Pani Wójt i Pani
Sekretarz było także
okazją do złożenia sobie
wzajemnych życzeń oraz przygotowania stroika.

30.11. – Międzynarodowa konferencja dot. planów
rozwoju ośrodka uzdrowiskowego mającego powstać
w Kazimierzy Wielkiej. Władze samorządowe

Przedświąteczne spotkania z udziałem Pani Wójt
i Pana Przewodniczącego Rady Gminy odbyły się także
we wszystkich placówkach oświatowych oraz w Urzędzie
z udziałem pracowników Gminy oraz zaproszonych
pracowników emerytowanych.

