
 

 

          Szanowni Państwo 
 

 Miniony kwartał to zapewne wyjątkowy i trudny czas, 

naznaczony rygorami jakie wymusza na nas pandemia. Nauczyliśmy się 

żyć i funkcjonować w reżimie sanitarnym a nasze dzieci uczyły się 

zdalnie. Odwołane zostały uroczystości i imprezy gminne. Jednak 

wszystkie obowiązki i zadania Gmina realizuje zgodnie z planami  

i potrzebami naszych mieszkańców. 

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym numerem kwartalnika. 

 

Życzę Państwu dobrej pogody na czas zbliżających się żniw. 

Wszystkim, dla których to czas wakacji lub urlopu – dobrego wypoczynku. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Maseczki dla mieszkańców  
Gmina Czarnocin była jedną z pierwszych gmin w powiecie kazimierskim,  która  zdecydowała się 

na dostarczenie  mieszkańcom bezpłatnych maseczek wielokrotnego użytku w trosce o ich  

życie i zdrowie. Pomysłodawczynią 

przedsięwzięcia była Pani Wójt Maria 

Kasperek. Akcja była odpowiedzią na 

wprowadzony przez ministra zdrowia  

w dniu 16 kwietnia obowiązek zakrywania 

nosa i ust w przestrzeni publicznej  

w związku ze stanem epidemii Covid-19 

na terenie Polski wywołanej 

koronawirusem Sars-cov-2. Maseczki 

zakupione przez Gminę Czarnocin zostały 

dostarczone mieszkańcom przez 

pracowników Urzędu Gminy  w dniach  

17 – 18 kwietnia. Wszystko odbyło się  

z zachowaniem nadzwyczajnych środków 

ostrożności – odpowiednio zapakowane  

maseczki zostały zawieszone na bramach posesji.  Ilość dostarczonych maseczek była uzależniona od 

ilości osób zamieszkujących pod danym adresem zgodnie ze złożoną deklaracją o gospodarowaniu 

odpadami komunalnymi. 
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Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji  

3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą  

w intencji ojczyzny w kościele parafialnym p.w. 

Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie. We mszy świętej 

koncelebrowanej przez księży Adama Kornalskiego 

oraz Arkadiusza Karczyńskiego udział wzięli 

przedstawiciele władz samorządowych oraz 

mieszkańcy. 

 
 

Wójt Gminy Czarnocin – Pani Maria Kasperek oraz 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Kazimierz 

Warszawa złożyli wiązanki pod miejscami pamięci. 

 

 

Inwestycje II kwartału 2020 

 

Zakończył się remont dwóch odcinków dróg  

w miejscowości Czarnocin: 

Czarnocin – Centrum – 113 mb. 

 

Czarnocin – Szkoła – 113 mb. 

 
 

Prace związane z budową ścieżki rowerowej 

nabrały tempa. Na realizację zadania wykonawca ma 

czas do końca tego roku. Siedmiokilometrowy odcinek 

trasy w naszej gminie przebiega przez miejscowości 

Zagajów, Mikołajów, Sokolina i Kolosy. Część ścieżki 

ma już powierzchnię asfaltową, na pozostałej 

wykonana jest podbudowa. Łącznie cała ścieżka ma 

długość 37 km i prowadzi dawną trasą kolejki 

wąskotorowej przez trzy gminy: Kazimierza Wielka, 

Czarnocin, Opatowiec, zaś ostatni odcinek 

zaplanowano na terenie gminy Wiślica.  

 

 
 

12 maja oraz 3 czerwca – przekazanie laptopów do 

szkół. Dyrektorzy szkół z terenu gminy otrzymali z rąk 

Pani Wójt Marii Kasperek laptopy zakupione  

w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna 

Szkoła” wpierającego zdalne nauczanie. Łącznie  

w obu edycjach projektu – w maju i czerwcu – udało 

się pozyskać blisko 90 000 zł, za które zakupiono 37 

laptopów z oprogramowaniem i dodatkowym 

osprzętem. Z zakupionych przez gminę laptopów 

korzystali nauczyciele oraz uczniowie, w tym przede 

wszystkim uczniowie z rodzin wielodzietnych  

w ramach zdalnego nauczania. 



 
 

Zakupiony sprzęt w całości został sfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

 
 

Zakończono wydawanie żywności dla mieszkańców 

gminy korzystających z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa. Łącznie w ramach 

Podprogramu 2019 w czterech transzach wydano 

blisko 30 ton żywności. Pierwsza transza żywności  

w miesiącu styczniu została dostarczona przez Pana 

Radosława Gruszkę. W wydawanie żywności osobom 

uprawnionym zaangażowane było Parafialne Koło 

Caritas oraz GOPS. Druga oraz trzecia transza 

przypadająca w trudny czas kwarantanny w kwietniu  

i maju została spakowana i  dostarczona osobom 

uprawnionym pod dom. Całe przedsięwzięcie udało się 

dzięki staraniom  Pani Małgorzaty Pieron – kierownik 

GOPS-u oraz zaangażowaniu i współpracy 

pracowników GOPS-u i Referatu Komunalnego. 

 
 

Całokształt przedsięwzięcia nadzorowała Pani Wójt 

Maria Kasperek. Transport żywności do domów był 

możliwy dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Chama, 

któremu asystował ks. Adam Kornalski – proboszcz 

parafii Czarnocin. Czwarta transza pomocy 

żywnościowej przypadająca w czerwcu została 

spakowana i wydawana przez Parafialne Koło Caritas 

oraz pracowników  GOPS-u. Paczki były wydawane 

osobom kwalifikującym się w dniach 23 – 25 czerwca  

w wyznaczonych godzinach z podziałem na wsie. 

GOPS informuje, że o ile przepisy nie ulegną zmianie 

osoby zainteresowane będą kwalifikowane do 

kolejnego Podprogramu 2020 z zachowaniem 

kryterium dochodowego od września br. 

W dniach 16 do 18 czerwca odbywał się 

Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty. Ze względu na 

pandemię koronawirusa egzamin ten miał nietypowy 

termin oraz procedury, które bezpośrednio go 

poprzedzały. W naszej gminie do tego egzaminu 

przystąpiło piętnastu uczniów w Zespole Szkolno  - 

Przedszkolnym w Czarnocinie oraz ośmiu w Szkole 

Podstawowej w Sokolinie. Egzamin w obydwu 

szkołach odbył się z zachowaniem wszelkich 

wymaganych w obecnym czasie procedur i wymogów 

sanitarnych.  Wyniki egzaminu będą znane pod koniec 

lipca. 

 

 



23 czerwca – „Gaszyn Challenge” w Czarnocinie. 

Urząd Gminy w Czarnocinie wspiera różnego rodzaju 

akcje charytatywne dlatego podjął się też wykonania 

zadania w ramach ogólnopolskiej akcji „Gaszyn 

Challenge”. Do wykonania wyzwania rzuconego przez 

Gminę Bejsce, KGW Szczekarzów oraz KGW 

Ciuślice przystąpili: Pani Agata Wróbel – Sekretarz 

Gminy, kierownicy poszczególnych jednostek oraz 

pracownicy urzędu. Na czele akcji stanęła Pani Wójt – 

Maria Kasperek.  

 
 

Idea „Gaszyn Challenge” jest prosta – wystarczy 

zrobić 10 pompek lub przysiadów – nagrać 

dokumentujący wykonanie zadania film, wpłacić 

pieniądze na rzecz chorych dzieci, a także nominować 

innych. Gmina Czarnocin do wykonania zadania 

nominowała: sportowców ćwiczących na Orliku  

w Cieszkowach, księży oraz ministrantów z Parafii 

Sokolina oraz pracowników Urzędu Gminy Oksa. 

 

26 czerwca – zakończenie roku szkolnego. 

Nietypowy charakter miało zakończenie roku 

szkolnego. Uczniowie szkół na terenie gminy odbierali 

świadectwa albo pojedynczo w wyznaczonych dla 

danej klasy godzinach z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa, albo podczas krótkich spotkań na 

placu szkolnym, w ściśle określonym czasie  

również z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

3 czerwca - 1 sierpnia 2020 r.  premie dla młodych 

rolników. Młodzi rolnicy mogą składać w ARiMR 

wnioski o przyznanie premii w kwocie 150 tys. zł na 

rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc 

finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.  

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się 

osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej 

niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna je uzupełnić 

w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji  

o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać 

gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha  

i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej 

nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia 

wniosku. Złożone przez młodych rolników wnioski 

zostaną poddane ocenie punktowej. 

 

 1 września – 30 listopada 2020 r. – w tym czasie 

odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Udział  

w spisie jest obowiązkowy. Podstawową metodą 

realizacji spisu powszechnego będzie samospis 

internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać 

spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym 

połączenie z internetem, za pośrednictwem aplikacji 

dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie 

będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez 

rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni 

(przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który 

odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że 

pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju).  

Na ternie gminy Czarnocin do udziału w spisie będzie 

zaangażowanych trzech rachmistrzów terenowych.  

28 czerwca – I tura wyborów prezydenckich 

Frekwencja w gminie Czarnocin – 53, 21 % 

Kandydaci z największą liczbą głosów (powyżej 1%): 

 - Andrzej Duda – 68,87 %  (1175 głosów) 

 - Władysław Kosiniak Kamysz – 9,20 % (157 głosów) 

 - Rafał Trzaskowski – 9,20 % (157 głosów) 

 - Szymon Hołownia – 6,57 % (112 głosów) 

 - Krzysztof Bosak – 4,92 % (84 głosy) 

12 lipca  - II tura wyborów prezydenckich 

Frekwencja w gminie Czarnocin – 59,76 % 

 - Andrzej Duda – 77,71 % (1482 głosy) 

 - Rafał Trzaskowski – 22,29 (425 głosów) 


