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Szanowni Państwo
Pierwsze dni stycznia to czas na podsumowanie ostatniego kwartału oraz
całego 2017 roku. Był to rok kolejnych bardzo ważnych inwestycji, zadań
i wydarzeń w naszej Gminie. Wybudowaliśmy 99 kolejnych przydomowych
oczyszczalni ścieków, wykonaliśmy termomodernizację 3 budynków
w stolicy gminy, powstało 5,5 km nowych dróg asfaltowych.
To najważniejsze inwestycje, ale działo się u nas wiele. Zapraszam Państwa
do przeczytania 28 numeru kwartalnika gminnego.
Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2018 roku.

Z wyrazami szacunku
Maria Kasperek
Wójt Gminy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (99+5)

Wnętrze sali głównej w OSP w Korycie

Pompownia wody w Stradowie

Wnętrze wyremontowanej łazienki w OSP Stradów

31.10. W przeddzień Święta Zmarłych Pani Wójt Maria
Kasperek oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan
Kazimierz Warszawa reprezentując samorząd gminy
odwiedzili groby żołnierzy poległych za Ojczyznę oraz
kombatantów spoczywających na cmentarzach
w Sokolinie, Czarnocinie, Probołowicach i Stradowie.
Składając wiązanki kwiatów oraz zapalając
symboliczne znicze oddali hołd spoczywającym na
tych
cmentarzach.
Delegacji
Samorządowej
towarzyszyła młodzież szkolna z wychowawcami.
Była to lekcja historii przekazująca wartości i pamięć
o lokalnych bohaterach. Ponadto od siedmiu lat Gmina
przeprowadza remonty mogił żołnierzy, często już
zapomnianych, pozyskując środki w ramach
współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach.

03.11. w Kielcach odbyła się finałowa gala Rolnik
Roku 2017, podczas której Panie z KGW w Ciuślicach
otrzymały wyróżnienie. Gratulujemy.

06.11. Pani Wójt odebrała z rąk Pani Wojewody
kolejną promesę, przyznaną w ramach podziału
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
w wys. 234 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na
przebudowę grogi gminnej w Miławczycach – 750 mb.

08.11.
W
ślubowaniach
pierwszoklasistów
uczestniczyli Pani Wójt oraz Pan Przewodniczący
Wspólnie z pedagogami, rodzicami i starszymi
kolegami życzyli im, aby czas spędzony w szkole był
wspaniałą
przygodą.
Obdarowali
wszystkich
pierwszaków książeczkami z pamiątkową dedykacją.
Pierwszoklasiści wszystkich szkół złożyli ślubowanie.

10.11. Patriotycznie w Bibliotece w Czarnocinie.
W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie klasy
VI-ej z Czarnocina wzięli udział w zajęciach, podczas
których przygotowali piękne kotyliony.

11.11. Święto Niepodległości. Gminne obchody miały
miejsce w Czarnocinie. Zostały uświetnione mszą św.
odprawioną w intencji Ojczyzny, w asyście pocztów
sztandarowych. Ks. Proboszcz wygłosił znamienną
homilię, Pani Wójt w swoim wystąpieniu podkreśliła
znaczenie obchodów odzyskania niepodległości.
W obchodach uczestniczył także Starosta Kazimierski –
Pan Jan Nowak, delegacje szkół, stowarzyszeń,
Jednostka Strzelecka, chór Seniorów zaśpiewał pieśni
patriotyczne, delegacje złożyły biało-czerwone
wiązanki i zapaliły znicze w miejscach pamięci.

Wieczorem w Filii Bibliotecznej w Michałowicach
odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych;

z udziałem Pani Wójt, Pani Sekretarz, Pana
Przewodniczącego, Seniorów oraz mieszkańców.
18.11.Gminny Dzień Seniora zorganizowany
w Ciuślicach. Przedstawiciele władz samorządowych
i powiatowych życzyli naszym gminnym seniorom
długich lat w zdrowiu oraz aktywności społecznej.

21-24.11- we wszystkich placówkach oświatowych
odbyły się spotkania z przedszkolakami na temat
bezpieczeństwa, zorganizowane przez Wójta Gminy
oraz GOPS, w ramach współpracy z Komendą
Powiatową Policji. Najmłodsi uczestnicy spotkań
zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa ruchu na
drodze, następnie mieli możliwość w formie zabawy
sprawdzić przyswojoną wiedzę uczestnicząc w ruchu
drogowym. Pani Wójt wraz z Panem Przewodniczącym
ufundowali dla wszystkich uczestników spotkań
kamizelki odblaskowe.

Spotkanie w Sokolinie

Spotkanie w Cieszkowach

W aurze przedświątecznych dni Pani Wójt wraz
z Panem Przewodniczącym, jak co roku, uczestniczyli
w spotkaniach opłatkowych. W magicznej atmosferze
świąt, goście oraz rodzice mogli podziwiać
przygotowane jasełka w wykonaniu uczniów,
popłynęły ciepłe życzenia, śpiewano wspólnie kolędy.
Miłą niespodzianką dla uczniów były gwiazdkowe
prezenty ufundowane prze Gminę.

Spotkanie w Czarnocinie
28.11. w Sokolinie tego dnia odbyło się pasowanie na
przedszkolaka. Na pamiątkę każdy przedszkolak
otrzymał dyplomik pasowania, Pani Wójt z Panem
Przewodniczącym nagrodzili ich książeczkami,
a rodzice słodkościami. Maluchy doskonale spisały się
podczas pierwszego ważnego wydarzenia w ich życiu.

W szkole w Cieszkowach

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa, zostało zakwalifikowanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 205 rodzin
(450 osób). Dzięki bardzo dobrej współpracy
Gminnego Koła Caritas z GOPS-em oraz
Ks. Proboszczem z Czarnocina tak wiele osób
otrzymuje pomoc w ramach Programu „Pomoc
Żywnościowa 2014-2020”

W szkole w Czarnocinie

17.12. W Filii Bibliotecznej, tradycyjnie już odbyło się
wspólne przygotowanie świątecznych stroików,
z udziałem mieszkańców Michałowic i okolicznych

W szkole w Sokolinie

miejscowości. Przygotowaniom towarzyszył wspaniały
nastrój a wykonane ozdoby prezentowały się
przepięknie.

05.01.2018 – Jasełka w Sokolinie
11.01.2018 – Spotkanie Pokoleń w Cieszkowach
20.01.2018 – Spotkanie Noworoczne Seniorów
08.03.2018 – Gminny Dzień Kobiet
w remizo – świetlicy w Czarnocinie

Podsumowanie działań w Gminie Czarnocin w 2017 roku.
Na plan pierwszy wysuwają się inwestycje:

Budynek remizo – świetlicy w Czarnocinie

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (99+5)
2. Budowa pompowni wody wraz z przebudową
istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej
w Stradowie.
3. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stradowie.
4. Termomodernizacja budynku OSP w Czarnocinie.
5. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Czarnocinie.
6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
w Czarnocinie.
7. Malowanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Korycie.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie

Budynek Urzędu Gminy

Inwestycje drogowe w 2017 roku:
Środki pozyskane na budowę dróg z Zarządzania
Kryzysowego:
1. Kolosy – Kopalnia – 534mb,
2. Sokolina – 420mb,
3. Kolosy – Charzowice – 300mb,
4. Będziaki – Soboszów – 300mb,
5. Stradów – Dębiany – 600mb,
6. Mękarzowice – Ujęcie – 210mb,
7. Czarnocin – Mękarzowice - 150mb,
8. Miławczyce – 750mb,
Inwestycje drogowe ze środków gminy:
9. Stradów – 140mb,
10. Będziaki – 95mb
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na
budowę dwóch odcinków dróg:
11. Turnawiec– 773mb,
12. Zagajów – 210mb,
Inwestycje drogowe z funduszy Unii Europejskiej:
13. Miławczyce–965mb,
Łącznie: 5,5 km dróg asfaltowych

Droga Mękarzowice - Ujęcie

Droga Stradów – Dębiany

Droga w Będziakach

Droga Będziaki – Charzowice

Droga Będziaki - Soboszów

Droga Miławczyce Centrum

Zostały złożone wnioski na nowe ważne zadania, inwestycje:
1. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych.
2. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Bieglów.
3. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Czarnocin.
4. Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki ścieżka rowerowa biegnąca przez 4 gminy Powiatu Kazimierskiego i Buskiego.
5. Utworzenie i wyposażenie Gminnego Klubu Seniora w miejscowości Soboszów
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.
Projekty w ramach Przedsięwzięcia 1.2.6. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom:
1. Złota godzina – najważniejsze 60 minut w ratowaniu ludzkiego życia.
2. Seniorzy w jesieni życia wyruszają na spotkanie z atrakcjami unikalnych zakątków w regionie
świętokrzyskim i małopolskim.
3. Sandomierz – miasto na siedmiu wzgórzach. Podobieństwa i różnice środowiska przyrodniczego
Ponidzia i Wyżyny Sandomierskiej.
Gmina wzięła udział w programie „Pracownia edukacji
ekologiczno – przyrodniczej”, z którego Szkoła Podstawowa
w Sokolinie otrzymała pracownię wyposażoną w pomoce
dydaktyczne i sprzęt. Gmina pozyskała 50 tyś. w celu
dofinansowania kosztów realizacji zadań oświatowych
w zakresie doposażenia świetlicy, pomieszczeń do nauki
(dla oddziału przedszkolnego i klas I, III, IV) dla szkoły
Podstawowej w Cieszkowach. W bieżącym roku
przeprowadzono remont sanitariów w Szkole Podstawowej
w Czarnocinie.

Zadania i inwestycje wykonywane przez Gminę Czarnocin pozwalają na poprawę komfortu życia
mieszkańców, istotne jest też promowanie wydarzeń kulturalnych, w których gmina bierze czynny udział.
Można wyróżnić następujące wydarzenia:
1. Dzień Kobiet,
2. Rocznica Konstytucji 3-go Maja,
3. Rocznica Katyńska,
4. Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej,
5. Piknik Rodzinny,
6. Dożynki Gminne,
7. Narodowe Czytanie,
8. Festyn Rodzinny,
9. Jubileusz OSP,
10. Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze,
11. Rozgrywki Ligowe,
12. Turnieje sportowe o Puchar Wójta,
13. Narodowe Święto Niepodległości,
14. Gminny Dzień Seniora
Bezpłatne badania profilaktyczne
W bieżącym roku Gmina po raz trzeci brała czynny udział w organizacji badań profilaktycznych dla pań,
akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Przy Urzędzie Gminy stacjonował cytomammobus oraz
mammobus z ich usług skorzystało 112 Pań. Naszą gminę wyróżnia największa frekwencja w powiecie
kazimierskim. Pani Wójt wyraża uznanie dla świadomych mieszkanek gminy, które w trosce o swoje zdrowie
stawiają na profilaktykę.
Bezpłatne badania profilaktyczne – wyjazdowe
Ponadto Panie z naszej gminy mogą korzystać z formy wyjazdowej na badania mammograficzne
i cytologiczne w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, które zapewnia transport. Z tej formy badań skorzystało
dotychczas 5 Pań. Centrum logistyczne znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Nadal mogą się zgłaszać na w/w badania: Panie w wieku 50-59 lat, które nie wykonywały mammografii
w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz Panie w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie wykonywały
badań cytologicznych. Wyjazd będzie możliwy w momencie zgłoszenia się kompletu, czyli 5-ciu Pań.

Ponadto Gmina Czarnocin może
pochwalić się zaszczytną nagrodą
Koziołek Bezpieczeństwa. Gmina
została doceniona za wspieranie
aktywności publicznej i publiczną
promocję działań przyczyniających się
do poprawy stanu bezpieczeństwa
mieszkańców.

Oprócz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Czarnocin bardzo dużo się dzieje. Nie licząc corocznych
wymienionych wcześniej cyklicznych uroczystości w roku 2017 wyróżnić należy:
1. Gmina aktywnie wspierała akcję pomocy dla 2-letniego Frania organizując zbiórkę nakrętek pod
hasłem „Zróbmy coś dobrego razem”. Odzew akcji był bardzo duży, świadczy o tym, że mieszkańcy
nie są obojętni na apel o pomoc. Równolegle prowadzono zbiórkę książek i przyborów szkolnych na
wyposażenie świetlicy. Zebrano blisko 120 litrów nakrętek, 400 pozycji książkowych oraz przybory
szkolne. Komplet zebranych materiałów został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
2. Gmina była inicjatorem akcji zbiórki krwi dla strażaka z Kielc, udało się zebrać 16 litrów krwi, udało
się to dzięki wrażliwości mieszkańców gminy a także sąsiednich miejscowości oraz dobrze
przygotowanej akcji informacyjnej.
3. Światowy Dzień Inwalidy,
uroczystość była zorganizowana przez
członków Stowarzyszenia „Klub Seniora”.
4. Kolejna międzynarodowa delegacja Braci
Polskich – Unitarian w Gminie
Czarnocin, potomkowie Braci Polskich
z różnych krajów (m.in. USA, Niemiec,
Francji, Rumunii, Kanady, Nowej
Zelandii) odwiedzili zbór ariański
w Kolosach i Cieszkowach.
Wizyta Braci Polskich w Cieszkowach
5. Drugi maraton na orientację po Gminie Czarnocin czyli tzw.: „Jatka Świętokrzyska” – to bardzo
ważne wydarzenie sportowo – turystyczno – rekreacyjne promujące Gminę Czarnocin na poziomie
ogólnopolskim, w której wzięło udział ok. 130 uczestników z całej Polski.
6. Półkolonie, które od 7 lat cieszą się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 67 dzieci w wieku
od 6 do 16 lat, podczas półkolonii organizator zapewniał program kulturalno – oświatowy,
ubezpieczenie, dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz dowóz i odwóz sfinansowany w całości przez
gminę.
7. Kolonie, których Gmina Czarnocin była
współorganizatorem były zorganizowane dla
dzieci i młodzieży do lat 16 i odbywały się
w miejscowości Serbinowo, w której brało
udział 19 dzieci.
Gmina otrzymała dotację celową z Świętokrzyskiego
Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla wszystkich
trzech szkół, na łączną kwotę 16 701,36, co stanowi
100% poniesionych kosztów.

Półkolonie
Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Gmina Czarnocin oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie już po raz kolejny włączyły się w organizację wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z naszej gminy. Wypoczynek zostanie zorganizowany w okresie ferii, uczestnicy wyjadą
do Teresina k.Żywca. Na 10-cio dniowy turnus zgłosiło się 10-cioro uczniów, osiem osób otrzyma
dofinansowanie z KRUS-u, dwie osoby poniosą pełną odpłatność. Turnus obejmuje zakwaterowanie,
wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej. Na czas pobytu organizator gwarantuje ciekawy program zajęć.
Realizacja wszystkich podjętych działań jest możliwa dzięki dobrej współpracy Wójta i Rady Gminy.
Szczegółowe informacje na stronie Internetowej Gminy Czarnocin pod adresem www.czarnocin.com.pl

