
  

          Szanowni Państwo 

 
 

Czas pokazał, że początek 2021 roku także naznaczony jest 

ograniczeniami z powodu pandemii. Z tego powodu nie spotykaliśmy się 

na zebraniach sołeckich i strażackich. Pragnę Państwa poinformować,  

że przygotowaliśmy szereg ważnych wniosków inwestycyjnych, które 

zostały już złożone. Oczekujemy na przydział środków finansowych. 

Niektóre zadania planujemy jednak realizować w oparciu o środki 

własne. 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dużo zdrowia oraz spokojnego 

świątecznego wypoczynku. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 
Kazimierz Warszawa 

Przewodniczący Rady Gminy 
        

 

 

 

 

 

 

Gmina Czarnocin ma wielkie serce. Na 

początku roku, z inicjatywy Pani Wójt, przed 

budynkiem Urzędu Gminy w Czarnocinie 

pojawiło się wielkie, czerwone serce. W ten 

sposób Czarnocin dołączył do innych gmin 

propagujących akcję zbierania nakrętek na cele 

charytatywne. Zbierając i przekazując nakrętki 

pomagamy nie tylko osobom potrzebującym, ale 

także dbamy o środowisko.  Nakrętki  będą 

przekazywane na wsparcie podopiecznych 

Fundacji Dajemy Wybór, którzy pochodzą  

z terenu gminy Czarnocin. 
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Maria Kasperek 

Wójt Gminy 



Inwestycje 

Gmina przystępuje do realizacji dwóch projektów, 

dzięki którym mieszkańcy zyskają nowe 

ogólnodostępne przestrzenie sprzyjające rekreacji  

i aktywności na świeżym powietrzu: 

 - „Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej  

w miejscowości Stradów i Malżyce” 

 -  „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Czarnocin”.  

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej  

w Sokolinie to kolejne przedsięwzięcie, które będzie 

realizowane przez gminę w tym roku. 

Inwestycje drogowe, w ramach których zostaną 

wyremontowane  odcinki dróg w miejscowościach: 

Dębiany, Kolosy i Bieglów, są na etapie 

przygotowywania przez gminę dokumentacji. 

Gmina składa wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na 

przebudowę drogi na terenie miejscowości Stradów 

(Kopanina)  w ramach funduszu dróg dojazdowych do 

pól.  

Sprzęt dla jednostek OSP. Pod koniec grudnia 2020 r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury  odbyło się uroczyste 

przekazanie sprzętu dla czterech jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy (OSP 

Sokolina, OSP Ciuślice, OSP Kolosy, OSP Cieszkowy) 

współfinansowanego ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości.  Sprzęt przekazał Poseł na Sejm RP 

Pan Mariusz Gosek, Wójt Gminy Czarnocin - Pani 

Maria Kasperek oraz Przewodniczący Rady Gminy -  

Pan Kazimierz Warszawa. W spotkaniu brali również 

udział dr Anna Niedbała oraz Burmistrz Miasta i Gminy 

Skalbmierz Pan Marek Juszczyk. Wartość 

przekazanego sprzętu to 25 tys. zł. 

 

Przekazanie środków ochrony osobistej do szkół. 

Gmina zadbała o bezpieczny powrót uczniów klas I-III 

po feriach do nauki tradycyjnej przekazując szkołom 

środki ochrony osobistej (płyny, maseczki, przyłbice, 

rękawiczki, odzież ochronną), pojemniki i stacje 

dezynfekcyjne na mocy porozumienia z Powiatem 

Kazimierskim w ramach projektu  „Walka z pandemią 

Covid-19 na terenie powiatu kazimierskiego”.   

W środki ochronne i urządzenia do dezynfekcji 

wyposażony został również Urząd Gminy, GOPS oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie. 

 Dzień Babci i Dziadka. Pomimo trudności jakie 

stwarza pandemia najmłodsi uczniowie ze szkół  

z terenu gminy radośnie uczcili Dzień Babci i Dziadka. 

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Czarnocinie 

 
W Szkole Podstawowej w Cieszkowach 

 
W Szkole Podstawowej w Sokolinie 



Uczniowie dziękując za miłość oraz serce swoim 

Babciom i Dziadziusiom przygotowali pod opieką 

wychowawców przedstawienia artystyczne, życzenia  

oraz upominki. Występy swoich wnuków  dziadkowie 

mogli oglądać w relacjach na żywo poprzez aplikacje 

internetowe oraz media społecznościowe 

Ślubowanie uczniów klas I. Dla pierwszoklasistów 

szkół w Czarnocinie oraz Cieszkowach nadszedł długo 

oczekiwany, odkładany w czasie przez pandemię 

moment. 29 stycznia pierwszoklasiści Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Cieszkowach 

złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na 

uczniów. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie uroczystość 

ślubowania klasy pierwszej odbyła się dzień wcześniej 

– 28 stycznia. Pani Wójt Maria Kasperek przekazała 

pierwszoklasistom serdeczne życzenia wraz  

z pamiątkową książeczką i słodkim upominkiem.  

 
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej w szkole w Czarnocinie 

 
w szkole w Cieszkowach 

Obchody 79. rocznicy powstania Armii Krajowej. 

7 lutego w kościele parafialnym pw. św. Jakuba 

Apostoła w Probołowicach odbyła się msza święta  

w intencji poległych bohaterów, członków Armii 

Krajowej, którzy oddali swe życie, swój czas oraz 

młodość za odzyskanie wolności. We mszy świętej 

udział wzięli m.in.: Pani Wójt – Maria Kasperek, 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Kazimierz 

Warszawa oraz mieszkańcy. 

 
17 lutego uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej  

im. Armii Krajowej w Cieszkowach pod opieką Pani 

Beaty Buły dla upamiętnienia święta patrona szkoły 

zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. 

Wydarzenie odbyło się online na komunikatorze 

ZOOM. Uczniowie przypomnieli wiersze i piosenki 

patriotyczne. Całość urozmaicona była prezentacją 

multimedialną. Montaż obejrzeli uczniowie 

przedszkola i klas I - VI z wychowawcami. 

 
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Cieszkowach 

 

Walentynki oraz karnawał. W lutym przypada Dzień 

Zakochanych tzw. walentynki oraz karnawał. Dzięki 

tym wydarzeniom czas spędzony w szkole był dla 

najmłodszych uczniów pełen atrakcji. Wychowankowie 

przedszkoli oraz uczniowie klas I-III mieli okazję wziąć 

udział w zabawach walentynkowych oraz 

karnawałowych. Zabawy karnawałowo-ostatkowe  

organizowane były przez rady rodziców oraz grono 

pedagogiczne. Wszystkie wydarzenia odbyły się  

z zachowaniem reżimu sanitarnego.  



 

Walentynki w szkole w Czarnocinie. 

 

Zabawa karnawałowa w szkole w Sokolinie 

 

W Cieszkowach 

 

8 marca - Dzień Kobiet. O tym, jak ważna jest rola 

kobiety we współczesnym świecie nie zapominają 

uczniowie szkół z terenu gminy.  

 
W szkole w Sokolinie z tej okazji zostały przygotowane 

piękne przedstawienia, które rodzice oraz dziadkowie 

mogli obejrzeć w relacjach na żywo w mediach 

społecznościowych. 

Powitanie wiosny. Oficjalnie mamy już kalendarzową 

wiosnę. Pomysły na świętowanie tego wydarzenia 

 w szkołach były różne. Organizowano zabawy, 

konkursy a w szkole w Sokolinie odbył się nawet pokaz 

wiosennej mody. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego 

spaceru z marzanną. 

 
Pomoc w transporcie na szczepienie. Osoby, które nie 

mają możliwości zorganizowania sobie transportu na 

szczepienie mogą zwrócić się o pomoc do Gminy. 

Szczegółowych informacji w tym temacie udziela 

gminny koordynator ds. szczepień telefonicznie bądź 

stacjonarnie w budynku gminy – w godzinach pracy 

urzędu. 

Pomoc dla rolników. Właściciele gospodarstw 

rolnych, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami 

żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą 

składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe  

z PROW 2014-2020. Ponadto poszkodowani rolnicy 

mogą ubiegać się we współpracujących z ARiMR 

bankach o tzw. kredyty preferencyjne. Od 31 marca 

2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł 

będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego 

dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł 

bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych 

gospodarstw".  Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r.  

1 kwietnia – rozpoczyna się Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań. Głównym kanałem 

przekazania informacji będzie samospis internetowy – 

poprzez dostępną aplikację. Osoby, które nie mają 

dostępu do komputera bądź interenetu  mogą spisać się 

w Urzędzie Gminy, na specjalnie na ten cel 

przygotowanym stanowisku, gdzie uzyskają fachową 

pomoc.  

W dniach 17 – 19 marca odbył się próbny egzamin 

ósmoklasisty. Wszystkim uczniom życzymy jak 

najlepszych wyników! 


