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Szanowni Państwo
Tradycyjnie już, przez kilka tygodni spotykałam się z mieszkańcami
24 sołectw. Bardzo sobie cenię wiedzę z tych spotkań. Zorganizowaliśmy także
16 zebrań sprawozdawczo – wyborczych w Jednostkach OSP. Wszystkim Państwu
bardzo dziękuję za udział w tych społecznych i obywatelskich konsultacjach.
W I kwartale 2016 roku złożyliśmy bardzo ważne wnioski: na budowę
gminnych dróg asfaltowych oraz inwestycje kulturalno – turystyczne. Obecnie
ogłaszamy przetarg ma zakup tłucznia i roboty ziemne.
Zapraszam Państwa do odwiedzania strony internetowej gminy.

Łączę wyrazy szacunku
Maria Kasperek
Wójt Gminy
Gmina Czarnocin jako jedna z nielicznych gmin w województwie świętokrzyskim zainicjowała akcję pod
nazwą „Kamizelka odblaskowa dla każdego mieszkańca”. Wójt Gminy oraz Rada Gminy kierując się potrzebą
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców jako czynnych uczestników ruchu drogowego oraz biorąc pod uwagę fakt,
że w szczególności przy drogach wojewódzkich i powiatowych brakuje chodników oraz że jest wzmożony ruch
pojazdów samochodowych, podjęli decyzję o zakupie kamizelek odblaskowych. Sołtysi otrzymane kamizelki
rozprowadzili wśród mieszkańców 24 sołectw. 04 kwietnia miała miejsce druga część akcji „Kamizelka odblaskowa”.

Pani Wójt w asyście Powiatowego Komendanta Policji odwiedziła wszystkie placówki oświatowe w gminie.
Przedszkolaki, dzieci i młodzież naszej gminy, wszyscy otrzymali kamizelki. Młodzi użytkownicy dróg złożyli
gościom obietnicę, że będą nosić kamizelki a także przypominać o tym dorosłym członkom rodziny. W ramach tej
pożytecznej akcji łącznie rozdano 1500 kamizelek, których zakup został sfinansowany ze środków własnych gminy.

11.01. Po raz kolejny wszystkie dzieci z naszych szkół
podstawowych i przedszkoli obejrzały przedstawienie
teatralne pt. „Doktor Dollitle i jego zwierzęta”. Spotkanie
zostało zorganizowane przez Wójta Gminy, Gminną
Bibliotekę Publiczną oraz dzięki gościnności dyrekcji
szkoły w Czarnocinie.

14.01 III Noworoczne Spotkanie Pokoleń
w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach.
Licznie zgromadzonej społeczności naszej gminy
uczniowie
gimnazjum
zaprezentowali
spektakl
nawiązujący do przeżywania w szczególny sposób Świąt
Bożego Narodzenia oraz wejścia w kolejny Nowy Rok.
Spotkanie tradycyjnie już zakończyło się wspólnym
śpiewaniem kolęd.

kulturowego
w
miejscowościach
Cieszkowy,
Czarnocin, Stradów”. Całkowity koszt zadania to
2.809.392,29, przy 80% dofinansowaniu.
21.01. – nastąpiło podpisanie umowy dzierżawy
nieruchomości
w
Stradowie,
umowa
dotyczy
wydzierżawienia na okres 4 lat budynku po byłej szkole
podstawowej w Stradowie z przeznaczeniem na realizację
celu publicznego pod nazwą: ”Budowa Centrum
Rehabilitacji i Opieki dla osób starszych na bazie
byłej szkoły podstawowej w miejscowości Stradów,
połączonej z noclegownią turystyczną dla młodzieży
i studentów oraz pokojami gościnnymi dla turystów”.
Inwestycja ta będzie ważnym przedsięwzięciem, które
w niedługim czasie zapewni preferencyjne warunki
opiekuńcze dla osób starszych, wymagających stałej
i specjalistycznej opieki, jak również przyczyni się do
turystycznego rozwoju gminy i aktywizacji zawodowej
mieszkańców.

29.02 – 03.03 uczniowie Gimnazjum uczestniczyli
w zajęciach podczas wyjazdu na tzw. „Białą szkołę”

Gmina sfinansowała koszty przejazdu młodzieży.
19.01. Mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bezpłatnych
konsultacji na temat możliwości pozyskania dotacji
z Funduszy Europejskich.
W styczniu
Gmina Czarnocin aplikowała
o przyznanie wsparcia w ramach dwóch działań.
15.01. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na
„Budowę lub modernizacę dróg lokalnych”, - 8 dróg
gminnych. Całkowity koszt zadania to kwota
2.338.044,75 zł, a dofinansowanie to 63,63% kosztów.
21.01. Gmina złożyła wniosek pn. „Historyczno –
Archeologiczne Centrum Kultury przy Gminnej
Bibliotece
Publicznej
w
Czarnocinie
wraz
z urządzeniem obszaru naturalnego dziedzictwa

W styczniu i lutym odbywały się spotkania konsultacyjne
z grupami społeczności lokalnych, które dotyczyły
opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy
Czarnocin na lata 2015 – 2022”. W trakcie spotkań
mieszkańcy z terenów objętych rewitalizacją mogli zająć
swoje stanowisko oraz zgłaszać propozycje wypełniając
karty zadaniowe oraz ankiety dla oceny potrzeb działań
związanych z rewitalizacją. Konsultacje społeczne były
niezbędne dla opracowania Programu Rewitalizacji,
który otwiera drogę do nowego rozdania środków
unijnych na lata 2014-2022.
11.02. Spotkanie w gimnazjum w Cieszkowach.
Wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski oraz
władze Gminy podczas
wizyty
uhonorowali
gimnazjalistki - Kamilę Derlatkę i Alicję Paczkowską.

Uczennice kl. III-ej wygrały ogólnopolski konkurs
„Kobiety baroku”.
Uczniowie Gimnazjum zajęli także trzecie miejsce
w konkursie: „Historia zaklęta w legendach".
Autorami legendy o trzech siostrach co zbudowały
Czarnocin byli uczniowie: Ola Pobiega, Kamila Derlatka,
Ala Paczkowska, Kuba Lalewicz oraz Patryk Kulik.
Sceny zostały nakręcone w historycznych miejscach
Czarnocina.

Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w porozumieniu
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Państwową Inspekcją Pracy organizuje XIV Edycję
Ogólnokrajowego Konkursu. Warunkiem przystąpienia
do konkursu było złożenie deklaracji do Placówki
Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej lub KRUS OR
w Kielcach do 31.03.2016r. Celem konkursu jest
promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie
pracy.
04.03. – tradycyjnie już z inicjatywy Pani Wójt oraz
Przewodniczącego Rady Gminy zostało zorganizowane
Gminne Święto Kobiet. W tym roku około 200 Pań

z terenu całej gminy spotkało się w remizoświetlicy
w Czarnocinie. Pani Wójt kierując do zebranych tak
licznie Pań moc ciepłych życzeń, podkreśliła rolę kobiet,
które są żonami, matkami, ostoją rodziny, ofiarują jej
swoje ciepło, troskę i wrażliwość, łagodzą konflikty.
Pan Przewodniczący wraz z Panami Radnymi obdarowali
wszystkie Panie symboliczną różą. Kwiaty oraz gorące
życzenia złożyli także przybyli goście, m.in.:

Wicewojewoda Świętokrzyski – Andrzej Będkowski,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego –
Tadeusz Kowalczyk, Poseł na Sejm RP – Krystian
Jarubas,
Dyrektor
Biura
Europosła
Czesława
Siekierskiego – Adam Stoksik, Starosta Kazimierski –
Jan Nowak, Komendant Powiatowej Policji – Jakub

Kosiń, Ks. Proboszcz z Czarnocina – Zdzisław Sideł,
oraz ze Stradowa – Arkadiusz Borusiński, Jednostka
Strzelecka NR 2130 z dowódcą Sylwestrem Szmitem.
W części artystycznej
wystąpili uczniowie szkół
podstawowych z Sokoliny i Czarnocina oraz
z gimnazjum. Śpiewem, tańcem i zabawnymi scenkami

wprowadzili
zebranych
w
znakomity
nastrój.
Nie zabrakło także piosenek w wykonaniu Zespołu
Seniorów oraz koncertu artystki operowej - mieszkanki
Czarnocina Pani Joanny Nawrot, która swym występem
zwieńczyła obchody tego wyjątkowego święta.
Na spotkaniu nie zabrakło znakomitych ciast, sałatek,
oraz gorących dań przygotowanych przez Panie
z poszczególnych KGW. Panie z KGW Czarnocin
zadbały o gorące napoje i sprawną obsługę kulinarnogastronomiczną wszystkich gości. Natomiast Pani
Małgorzata Pieron odpowiedzialna była za logistykę
całego przedsięwzięcia oraz profesjonalnie, stwarzając
przemiłą atmosferę poprowadziła całą uroczystość.
Zimowe Igrzyska LZS „Od Sportu do zdrowia”.
Gminę Czarnocin reprezentowało 20
zawodników
w dyscyplinach: tenis stołowy mężczyzn, tenis stołowy
kobiet, warcaby kobiet, szachy kobiet, szachy mężczyzn.
Największe sukcesy odnotowali tenisiści stołowi: Łukasz
Kurczyna złoty medal, Radosław Radziszewski srebrny
oraz warcabistki: Katarzyna Kuciak złoty medal,
Aleksandra Łata srebrny, Magdalena Marzec brązowy.

Gmina Czarnocin po raz 35. została najlepszą gminą
w klasyfikacji Gmin, a powiat Kazimierski - również po
raz kolejny zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji
powiatów.

pomysłowe, wielobarwne stroiki, które z pewnością
stanowiły prawdziwą ozdobę wielkanocnych stołów.

14.03 – Gminny Konkurs pn. „Młodzież zapobiega
pożarom. W konkursie wzięło udział 9 uczniów,
ze Szkół Podstawowych Czarnocina i Sokoliny oraz
z Gimnazjum. Komisja pod przewodnictwem kpt.
Krzysztofa Wojtasika wyłoniła zwycięzców konkursu.
W grupie wiekowej - Szkoły Podstawowe, I m-ce zajęła
Maria Sobieraj z SP Sokolina natomiast w drugiej
grupie wiekowej - Gimnazjum - Krzysztof Zbojak.
Zwycięzcy gminnego konkursu będą uczestniczyć

42 latach pracy odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Wyrazy wielkiego uznania za wieloletnią pracę złożyła
Pani Wójt, Rada Gminy, dyrektorzy szkół oraz

01.04. – Serdeczne podziękowanie dla Pani Józefy
Durbacz, Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół, która po

pracownicy Urzędu. Życzymy Jej
pogody ducha,
ciekawych pomysłów na spędzanie wolnego czasu i dużo
zdrowia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie
od 01.04 2016r. przyjmuje wnioski w ramach
Programu „Rodzina 500+”.
kolejnym etapie konkursu na szczeblu powiatowym. Pani
Wójt podziękowała wszystkim uczestnikom za udział
w Konkursie, pogratulowała zwycięzcom, życząc im
powodzenia w dalszych eliminacjach oraz wręczyła
atrakcyjne nagrody i dyplomy.
17.03. – w Bibliotece w Michałowicach odbyło się
wspólne przygotowanie stroików wielkanocnych.
W zajęciach chętnie uczestniczyli starsi mieszkańcy jak
i młodzież. Efektem spotkania były przepiękne,

23.05.2016
będą
odbierane
odpady
wielkogabarytowe, elektroodpady oraz odpady
problemowe tj. opakowania po olejach, środkach
ochrony roślin, opony, świetlówki, itp. w/w odpady
wystawiamy przed posesję.
10.04. – uczczono pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Planowane uroczystości:
17.04 – nadanie imienia Jednostce Strzeleckiej
03.05 – Rocznica Konstytucji 3-go Maja
15.05 – Początek rozgrywek ligowych na „Orliku”
o Puchar Wójta Gminy Czarnocin
22.05 - Gminne Zawody Strażackie
05.06 – Jubileusz 50-lecia KGW Cieszkowy
26.06 – III Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriot.
03.07 – 90 – lecie OSP Miławczyce
15 -17.07 – I Gminny Maraton biegu na orientację
24.07 – Piknik Rodzinny w Kolosach

