
  

          Szanowni Państwo 

 
 

Drugi kwartał 2021 roku upłynął nam w dużej aktywności. 

Zrealizowaliśmy ważne inwestycje, inne są jeszcze przed nami. 

Miały też miejsca ciekawe wydarzenia i spotkania. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią kwartalnika. 

 

Życzę Państwu dobrej pogody na czas żniw. 

Dobrego wypoczynku dla wszystkich na czas urlopów i wakacji. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 
 

Warsztaty archeologiczne 

W dniach 14-18 czerwca w budynku remizo-świetlicy  

w Cieszkowach miały miejsce warsztaty archeologiczne  

„W poszukiwaniu źródeł” organizowane przez koło Gospodyń 

Wiejskich w Cieszkowach przy współpracy z Urzędem Gminy  

w Czarnocinie. Warsztaty prowadzili archeologowie - badacze  

z Warszawy, którzy podczas 

swych zajęć fundowali 

uczestnikom prawdziwą 

podróż w przeszłość.  

W spotkaniach udział wzięły 

dzieci i młodzież ze szkół  

z terenu gminy oraz 

podopieczni Klubu Senior+.   

Warsztaty wpisują się  

w ciąg  działań organizowanych przez Gminę Czarnocin mających na 

celu wzmocnienie świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Następnym takim wydarzeniem będzie piknik średniowieczny  

u podnóża grodziska w Stradowie, który odbędzie się już 3 lipca.  

Organizatorami pikniku są Wójt Gminy Czarnocin, Rada Gminy  

i KGW Stradów. Środki na organizacje obydwu projektów zostały 

pozyskane za pośrednictwem LGD „Perły Ponidzia” z grantu  

w ramach LRS. 
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Inwestycje  

Zadania, których realizacja została zakończona  

w II kw. br.: 

 - Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej  

w miejscowości Stradów i Malżyce.

 
Stoły i ławki pod grodziskiem w Stradowie 

 
Plac zabaw w Malżycach 

- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Czarnocin. 

 

Realizacja powyższych projektów była możliwa dzięki 

pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

poddziałania wdrażanego przez LGD „Perły Ponidzia”. 

Zadania realizowała Gmina we współpracy z LZS 

Czarnocin oraz KGW Stradów. 

-  Przebudowa drogi gminnej Dębiany – Soboszów 

(270 m.b.). Koszt inwestycji to 165 555,55 zł brutto.  

 
 

- Remont drogi Bieglów – Dębiany (710 m.b.). Koszt 

inwestycji – 124 134,68 zł brutto.  

 

Inwestycje, które są w trakcie realizacji: 

 - Remont sali gimnastycznej w szkole w Sokolinie. 

Koszt inwestycji wynosi 131 487,00 zł brutto.  

 

Celem projektu jest remont i wykonanie podłogi 

sportowej, malowanie ścian i sufitu oraz montaż 

nowych osłon na kaloryfery. 



- Rewitalizacja centrum wsi Czarnocin – koszt 

inwestycji 361 537,93 zł brutto ( kwota dofinansowania 

300000,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych).  W ramach zadania zostanie wykonana 

przebudowa istniejącego utwardzenia placów, 

chodników i dróg wewnętrznych oraz budowa  

i przebudowa miejsc postojowych przy budynkach 

Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury  

w Czarnocinie.  

 

Gmina przygotowuje się do realizacji kolejnej 

inwestycji drogowej, którą jest przebudowa drogi 

wjazdowej do Opatkowiczek. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na rok 

2021. Wniosek na pozyskanie środków na wyżej 

wymieniony cel został złożony do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(ok. 5 tys. m2). 

Montaż instalacji solarnych. W związku z realizacją 

projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na 

domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy 

Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w urzędzie Gminy w Czarnocinie 

przyjmowane były zapisy osób chętnych na montaż 

instalacji solarnych. Zgłosiło się 17 osób. 

Modernizacja gospodarstw – nabór wniosków.  

Od 21 czerwca można ubiegać się o wsparcie 

finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” 

we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r. Po raz 

pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory 

wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich 

obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar 

A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz 

rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także 

obszaru związanego z racjonalizacją technologii 

produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu 

produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą 

jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 

produktu (obszar D) oraz nawadniania  

w gospodarstwie. Pomoc przyznawana w postaci 

dofinansowania wydatków przeznaczonych na 

realizację danej inwestycji standardowo wynosi 50 

proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.   

W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik 

lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom 

dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc. 

Weź pieniądze – posadź las – nabór wniosków. 

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości 

mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel 

dofinansowanie z ARiMR. O „Wsparcie na zalesianie  

i tworzenie terenów zalesionych” finansowane  

z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od  

1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. 

Wójt Gminy Czarnocin, Rada Gminy  

w Czarnocinie oraz Koło Gospodyń Wiejskich  

w Stradowie zapraszają do uczestnictwa  

w Pikniku Średniowiecznym, który odbędzie się  

3 lipca u podnóża Grodziska w Stradowie. 

Rozpoczęcie imprezy o godz. 13.00. 

 



Wizyta cytommambobusu z ŚCO.  30 marca  Panie 

 z terenu gminy, po uprzedniej rejestracji telefonicznej 

mogły wykonać badania profilaktyczne. Z tej 

możliwości skorzystało 17 kobiet. 29 czerwca będzie 

możliwość wykonania bezpłatnych badań 

cytologicznych. 

Przekazania środków z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych.  7 kwietnia Minister ds. 

Rozwoju Samorządu Terytorialnego – Poseł na 

Sejm RP – Pan Michał Cieślak złożył wizytę  

w gminie Czarnocin spotykając się z jej władzami. 

Głównym celem i tematem spotkania było przekazanie 

środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 300000,00 zł z przeznaczeniem 

na rewitalizację centrum wsi Czarnocin. 

 

 Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: Wójt 

Gminy Czarnocin – Pani Maria Kasperek, 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Kazimierz 

Warszawa, Sekretarz Gminy – Pani Agata Wróbel oraz 

Skarbnik Gminy – Pani Barbara Dziewięcka, 

poruszane były zagadnienia związane z rozwojem 

gminy i planowanymi inwestycjami.  

Obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  

 

13 kwietnia Pani Maria Kasperek – Wójt Gminy oraz 

Pani Agata Wróbel – Sekretarz Gminy złożyły 

wiązankę oraz zapaliły znicz pod obeliskiem 

upamiętniającym Ofiary Zbrodni Katyńskiej - 

żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy 

Policji Państwowej, którzy pochodzili z gminy 

Czarnocin, bądź działali na jej terenie.  Władze 

samorządowe uczciły w ten sposób pamięć Polaków 

pomordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie, 

Twerze-Miednoje  wiosną 1940. 

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji  

3 maja. Z tej okazji Pani Maria Kasperek – Wójt 

Gminy Czarnocin oraz Pan Kazimierz Warszawa – 

Przewodniczący Rady Gminy złożyli biało-czerwone 

wiązanki oraz zapalili znicze w miejscach pamięci. 

Przedstawicielom władz samorządowych towarzyszyła 

delegacja dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie pod opieką 

Pani Dyrektor – Agaty Lalewicz. 

 

3 maja o godz. 12:00 w kościele pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Czarnocinie została 

odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, w której 

udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, 

pracownicy urzędu oraz mieszkańcy. 

4 maja niecodzienny jubileusz 100 urodzin 

obchodziła mieszkanka Czarnocina – Pani Zofia 

Nawrot.  

 



W tym szczególnym dniu solenizantkę odwiedzili 

przedstawiciele Urzędu Gminy w Czarnocinie.  Wójt 

Gminy – Pani Maria Kasperek złożyła Pani Zofii 

wyrazy uznania życząc jednocześnie pogody ducha  

i miłości doświadczanej od najbliższych jej osób. Do 

życzeń dołączyli się również: Przewodniczący Rady 

Gminy – Pan  Kazimierz Warszawa oraz kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Iwona Błaszczyk. 

Szanownej Jubilatce wręczono list gratulacyjny, kosz 

kwiatów i słodki upominek. 

 

Ważne spotkanie w sprawie grodziska. 27 maja  

 z   inicjatywy Pani Wójt miało miejsce spotkanie  

z profesorem  nauk technicznych Politechniki 

Krakowskiej Panem Zbigniewem Myczkowskim, 

historykiem Panem Romanem Marcinkiem, oraz 

przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków Panem Danielem Czernkiem. Celem wizyty 

było ustalenie planów dotyczących zagospodarowania 

terenu wokół grodziska w Stradowie. 

 
 

W dniach 25-28  maja odbywał się egzamin 

Ósmoklasisty, do którego przystąpili najstarsi 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej. im Leona 

Wójcickiego w Sokolinie oraz z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego im. Batalionów Chłopskich  

w Czarnocinie. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę  

z języka polskiego, matematyki oraz języka 

angielskiego.  

Trzymamy kciuki za naszych Ósmoklasistów!  

Światowy Dzień oddawania krwi w Czarnocinie.  

W dniu 14 czerwca przy budynku Urzędu Gminy  

w Czarnocinie stacjonował mobilny punkt oddawania 

krwi. Podczas rejestracji w godzinach 9:00-14:00 

zgłosiło się blisko 20 osób, z czego 11 mogło oddać 

krew. Łącznie oddano prawie 5 litrów tego cennego 

daru. 

 

15 czerwca w budynku GOK w Czarnocinie miało 

miejsce spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego 

OSP. Na spotkaniu zostały podjęte uchwały w sprawie 

sprawnego przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-

wyborczych w jednostkach OSP. 

15 czerwca Funkcjonariusz Komendy Powiatowej 

Policji w Kazimierzy Wielkiej młodszy aspirant 

Pani Monika Cichy spotkała się z uczniami Szkoły 

Podstawowej w Czarnocinie. W spotkaniu brała 

udział Wójt Gminy Czarnocin Pani Maria Kasperek 

wraz z Pracownikami oraz Przewodniczący Rady 

Gminy w Czarnocinie Pan Kazimierz Warszawa. 

Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu w ruchu 

drogowym, w szczególności podczas wakacji. Z uwagi 

na to Pani Wójt sfinansowała dla wszystkich dzieci 

odblaskowe opaski poprawiające widoczność podczas 

korzystania z dróg publicznych. 

Spotkanie w Czarnocinie było pierwszym z cyklu 

przedwakacyjnych wizyt z odblaskami w szkołach  



z terenu Gminy Czarnocin. 22 czerwca kolejne tego 

typu spotkania odbyły się w szkołach w Cieszkowach 

oraz Sokolinie. 

Żywność z POPŻ. W II kwartale br. GOPS  

z  Czarnocina we współpracy z Caritas 

zorganizował dwie akcje wydawania żywności 

w ramach POPŻ. Pierwsza transza odbyła się tuż 

przed Wielkanocą  - z pomocy skorzystało około 

490 osób. Podczas drugiej transzy, w dniach 17-

19 maja żywność trafiła do ponad 200 rodzin. 

Obie akcje przebiegały sprawnie dzięki solidnej 

pracy i zaangażowaniu pracowników GOPS, 

członków parafialnego koła Caritas, pomocy 

lokalnego przedsiębiorcy Pana Ryszarda Chama  

i wsparciu Pani Wójt. Wydawanie trzeciej transzy 

paczek żywnościowych będzie odbywać się  

w dniach 28-30 czerwca. 

Rodzina 500+. Do końca maja trwał nabór 

wniosków w programie. Do GOPS w Czarnocinie 

wpłynęło 305 wniosków, w tym do pobrania 

świadczenia uprawnionych jest 479 dzieci z terenu 

naszej gminy. 

Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków. 

 

23 czerwca  - w Dzień Ojca - w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Czarnocinie odbyły się przedstawienia 

teatralne w wykonaniu teatru „Maska”. W inscenizacji 

„Na misiowych urodzinach – najważniejsza jest 

rodzina” udział wzięły przedszkolaki z terenu naszej 

gminy. Przedstawienie zorganizowane przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Czarnocinie przy wsparciu 

Pani Wójt i Urzędu Gminy swą treścią nawiązywało 

do uniwersalnych wartości jak rodzina, wzajemny 

szacunek i życzliwość.  

Gmina Czarnocin została wyróżniona  

w ogólnopolskim rankingu Pisma Samorządu 

Terytorialnego Wspólnota i Fundacji Naukowej 

Evidence Institute „Miejsca edukacyjnych szans”.  

Nasza gmina zajęła wysokie siódme miejsce  

w skali kraju w kategorii gminy wiejskie. 

Ranking wskazuje samorządy dbające o wysoką 

jakość edukacji, dokładające wszelkich starań, aby 

uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać  

z najwyższej jakości kształcenia. Wyniki 

ogłoszono podczas ogólnopolskiej konferencji 

Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”  

w Lublinie (8-9 czerwca 2021r.). 

25 czerwca - zakończenie roku szkolnego. To był 

kolejny rok szkolny, który upłynął pod znakiem 

pandemii, ograniczeń, nauczania zdalnego. Był to czas 

pełen wyzwań zarówno dla uczniów jak i nauczycieli 

oraz rodziców. Wszystkim uczniom i pracownikom 

oświaty życzymy wspaniałego, wakacyjnego 

wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu we wrześniu 

do szkoły do nauki w trybie stacjonarnym.  


