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Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016 stanowi podstawę rozwoju

miejscowości Czernic. Zalicza się on do jednego z głównych składników mających na celu
poprawę jakości życia i warunków pracy mieszkańców. W Planie Odnowy Miejscowości
Czernic określone zostały cele i kierunki działania oraz zadania inwestycyjne na lata
2010-2016. Jako główny cel Planu przyjęto zmniejszenie dysproporcji i różnic występujących
w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Przygotowanie
i uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości jest koniecznym warunkiem przy ubieganiu się
o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
działanie  „Odnowa  i  rozwój  wsi”.  Plan  będzie  stanowił również wytyczne  dla  władz  Gminy
Kłoczew przy opracowywaniu kierunków rozwoju miejscowości Czernic. Plan jest
dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Działanie „Odnowa i rozwój wsi” ma
na celu „poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi
ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich. Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wpłynie na wzrost
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Realizacja działania stworzy
warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności
wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.”1

W zakresie działania, pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji
obejmujących:

1. budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów:
a) pełniących funkcję publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu

dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowę, remont lub przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji

turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych;
4. zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5. odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych,

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6. kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

„Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016” zawiera diagnozę aktualnego
stanu miejscowości, opis zasobów miejscowości, analizę SWOT, obejmującą mocne i słabe
strony miejscowości oraz potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które
mogą warunkować przyszłość wsi i jej mieszkańców, cele i planowane kierunki rozwoju,
zadania do realizacji wraz z szacunkowym kosztorysem oraz harmonogram działań. „Plan
Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016” ma lokalny charakter i obejmuje swoim
działaniem teren jednej miejscowości. Koncentruje się on na działaniach mających

1 www.doradcaprow.pl
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doprowadzić do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz stworzenia z terenów
wiejskich atrakcyjnego miejsca zamieszkana, skąd młodzi ludzie nie będą „uciekać”, ale do
której będą przyjeżdżać. Podstawą opracowania Planu jest Strategia Rozwoju Gminy Kłoczew
na lata 2007-2015. Zadania przewidziane do realizacji i zapisane w Planie stanowią wynik
konsultacji społecznych oraz propozycji przedstawionych przez społeczność lokalną.

Dokument „Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016” służyć będzie
pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do
środków Unii Europejskiej i innych.



Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016

- 5 -

Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010–2016 został opracowany przez
Firmę Szkoleniową Agnieszka Wiśniewska – Woźniak

1. Charakterystyka miejscowości Czernic

1.1. Położenie miejscowości Czernic, przynależność administracyjna,
powierzchnia, liczba ludności

Miejscowość Czernic  położona  jest  w  województwie  lubelskim,  w  powiecie  ryckim,
w gminie Kłoczew. Leży na pograniczu dwóch regionów: Lubelszczyzny i Mazowsza. W latach
1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego. Wieś
Czernic oddalona jest o 13,7 km od miasta powiatowego Ryki. Najbliższe miejscowości
gminne znajdują się w odległości:
v Dęblin – 25,3 km
v Kłoczew – 3,6 km
v Krzywda – 20,9 km
v Nowodwór – 14,3 km
v Stężyca – 28,3 km
v Trojanów – 14,5 km
v Ułęż – 21,8 km
v Wola Mysłowska – 23,9 km
v Żelechów – 15,4 km2

Powierzchnia miejscowości wynosi 989,02 ha

Mapa 1. Lokalizacja Gminy Kłoczew na tle powiatu ryckiego

Źródło: www.ryki.powiat.pl

2 www.zumi.pl

Gmina Kłoczew



Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016

- 6 -

Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010–2016 został opracowany przez
Firmę Szkoleniową Agnieszka Wiśniewska – Woźniak

Mapa 2. Położenie miejscowości Czernic na tle Gminy Kłoczew

Źródło: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 – 2015

Istotną charakterystyką populacji jest liczba ludności wg wieku. Warunkuje ona
intensywność procesów demograficznych a w konsekwencji tempo zmian liczby ludności.
Liczbę ludności miejscowości Czernic przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Liczba mieszkańców miejscowości Czernic (stan na dzień 31.12.2009 r.)
Miejscowość Ogółem Kobiety Mężczyźni

Czernic 813 395 418
    Źródło: Urząd Gminy Kłoczew

Tabela 2. Liczba ludności miejscowości Czernic z podziałem na płeć i grupy wiekowe – mieszkańcy
zameldowani na pobyt stały w dniu 31.12.2009 r.

wiek                       płeć Kobiety Mężczyźni
0 – 18 91 120

18 – 60 243 266
pow. 60 61 32

    Źródło: Urząd Gminy Kłoczew

Miejscowość Czernic jest jedną z największych pod względem liczby ludności
miejscowością na terenie Gminy Kłoczew. W strukturze płci zachowane są dysproporcje
pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn. W 2009 roku wskaźnik feminizacji w miejscowości Czernic
kształtował się na poziomie 94K/100M.
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1.2. Historia miejscowości Czernic3

Miejscowość Czernic powstała w XVI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z „Lustracji
dóbr królewskich…” przeprowadzonej w latach 1564-1565, wymienia się tam osadę o nazwie
Czernycze. Według spisu podatkowego z 1569 roku wieś należała do Piotra Kłoczowskiego
i wchodziła w skład dóbr kłoczewskich. Nazwa tej miejscowości pochodzi od słowa „czernice”
oznaczającego czarną ziemię, jaka występuje w tej okolicy. Różne części miejscowości miały
niegdyś swe nazwy. Tę część miejscowości leżącą na trasie do Przykry nazywano
„Wiatraczną”, ponieważ znajdowały się tam wiatraki, którymi mełło się mąkę.

Czernic w dawnych czasach należał do ziemi stężyckiej. Rozpościerała się ona
w widłach dwóch rzek: Wieprza i Wisły. Tereny te nie rozwijały się szybko ze względu na brak
szlaków handlowych i dróg komunikacyjnych. Na słaby rozwój ziemi stężyckiej wpływało
również to, że tereny ze względu na swe położenie, nawiedzane były przez wichury wojenne.
Szczególnie ucierpiały one w czasie najazdu Szwedów.

Tereny ziemi stężyckiej to tereny głównie rolnicze. Ziemie należały do szlachty,
a chłopi tylko na nich pracowali.

Czernic  wraz  z  sześcioma  innymi  wsiami  należał do  dziedzica  Kłoczewa  –  Piotra
Kłoczowskiego.  Rodzina  Kłoczowskich  zarządzała  majątkiem  w  XVI  i  XVII  wieku.  Później
Czernicem zarządzała rodzina Maliszewskich. Zbudowano tu dwór i okoliczni chłopi odrabiali
we  dworze  pańszczyznę.  Każdy  chłop  musiał pracować we  dworze  cztery  dni  w  tygodniu.
Tych,  którzy nie chcieli  pracować wzywano do dworu i  bito.  Jedyną zapłatą za  ciężką pracę
była możliwość dzierżawienia małego skrawka ziemi. Na pracę na własnej ziemi zostawał
chłopom tylko jeden dzień w tygodniu.4

Na  przełomie  XVII  i  XVIII  wieku  dobra  kłoczewskie  użytkowali  Parysowie  a  w  1722
roku wieś przeszła na własność Rostworowskich. W 1787 roku w tej miejscowości mieszkało
127 osób, w tym 7 Żydów. Rostworowscy dziedziczyli w tych dobrach do początku XIX wieku.
W tym czasie z dóbr kłoczewskich wydzielono dobra Janopol, do którego włączono część
folwarku Czernic, jednak większość wsi pozostała w dobrach Kłoczew. W 1827 roku w tej
miejscowości  było  11  domów  i  105  mieszkańców.  W  1864  roku  na  mocy  ukazu  carskiego
ziemia dworska została uwłaszczona. Uwłaszczenie objęło też dobra kłoczewskie. We wsi
Czernic utworzono wtedy 88 gospodarstw rolnych na 424 morgach ziemi. W 1880 roku w tej
wsi  było  48  domów  mieszkalnych.  Wieś należała  do  gminy  Kłoczew.  W  końcu  XIX  wieku
ziemia dworska, która była uprzednio włączona do dóbr Janopol została rozparcelowana
i powstała w ten sposób osada Czernic Kolonia. W 1921 roku wieś Czernic liczyła 90 domów
i 505 mieszkańców a Czernic Kolonia 24 domy i 127 mieszkańców. 5

W czasie drugiej wojny światowej w Czernicu rozwinęła się działalność partyzancka.
Pierwszy oddział stworzyła rodzina Stachurskich, którzy byli członkami PPR. Niemcy
dowiedzieli się o ich działalności i wywieźli całą rodzinę do obozów koncentracyjnych.
Przeżyła tylko jedna osoba, wówczas młoda dziewczyna. Wszyscy pozostali zginęli.

Szeroką działalność partyzancką rozwinął oddział Armii Krajowej dowodzony przez
Mariana Bernaciaka, PS.„Orlik”. Oddział ten napadał na tabory niemieckie wiozące broń,

3 Urząd Gminy Kłoczew
4 http://zsczernic.republika.pl/publik.html, HISTORIA CZERNICA, opracowanie: Alina Głodek
5 Urząd Gminy Kłoczew
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wysadzał wagony kolejowe, napadał na mniejsze zgrupowania wojsk niemieckich, wysadzał
mosty. Do oddziału „Orlika” należało wielu mieszkańców wsi Czernic i jej okolic. Wielu z nich
zginęło w walkach. Nie doczekał wolności również dowódca oddziału.

W miejscowości znajduje się miejsce, gdzie Niemcy rozstrzelali żołnierza Armii
Radzieckiej. Harcerze z pomocą osób pamiętających te czasy odnaleźli to miejsce i otoczyli
opieką. Z okazji różnych świąt i rocznic przychodzą tu i składają wiązanki kwiatów. Do
niedawna odwiedzali również budynki, jakie pozostały po rodzinie Stachurskich,
wymordowanej przez Niemców. Obecnie zabudowania i pobliskie ziemie zakupione zostały
przez prywatnego nabywcę.

Po drugiej wojnie światowej, na mocy ustawy o ziemi rolnicy tutejsi zaczęli
gospodarować na własnej ziemi. Wieś była duża i zwarta. Zabudowania stały bardzo blisko
siebie. Strzechy sąsiadujących budynków dotykały do siebie. Przeważało budownictwo
drewniane, a dachy były kryte słomą.

Zabudowania okalały drewniane płoty. Wieś nie była zelektryfikowana, do
oświetlania mieszkań używano lamp naftowych. Wszystkie podstawowe prace
w gospodarstwie rolnym wykonywali rolnicy sami, ręcznie. Pochłaniało to oczywiście wiele
czasu,  kosztowało  dużo  wysiłku.  Do  prac  polowych  używano  prostych  maszyn  i  jako  siły
pociągowej konia. Zarówno te czynniki, jak również niskie nawożenie gruntów sprawiały, że
plony zbóż były bardzo niskie.

Przy niskiej produkcji zbóż niewielkie było pogłowie zwierząt gospodarskich.
W każdym gospodarstwie trzymano po kilka sztuk poszczególnych gatunków zwierząt.
Zaspokajano w ten sposób głównie potrzeby własnej rodziny. Niewielkie nadwyżki były
sprzedawane.

W 1961 roku Czernic spotkała prawdziwa klęska. Pożar strawił pół wsi. Niektórzy
gospodarze stracili wszystko, co posiadali. Stracili zabudowania, zapasy zboża i traw,
maszyny i inwentarz. Kilka następnych lat to odbudowywanie wsi ale już nie takiej, jaka
przedtem była. Budowano piękne, murowane budynki mieszkalne, duże, przestronne,
nowoczesne budynki inwentarskie i stodoły. Wieś zmieniała całkowicie swój wygląd. Dziś
Czernic należy do najładniejszych wsi w gminie Kłoczew. Zmieniał się również profil
gospodarowania na wsi. Polityka partii i władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stwarzała
nowe, korzystne warunki sprzedaży wyprodukowanych płodów rolnych. Rolnicy nastawiali
się na specjalizację i mechanizację swoich gospodarstw. Wielkim dobrobytem dla
mieszkańców Czernica była elektryfikacja wsi przeprowadzona w 1962 roku. Wiele prac
wykonywanych dotychczas ręcznie zaczęły wykonywać maszyny. Praca w gospodarstwie
rolnym stawała się coraz lżejsza i bardziej wydajna. Można więc było myśleć o zwiększeniu
produkcji. Rolnicy zaczęli uprawiać truskawki, co przynosiło znaczne zyski. Na polach widać
było coraz więcej ciągników zastępujących wysłużonego konia. Wówczas prawie każde
większe  gospodarstwo  rolne  wyposażone  było  w  ciągnik.  Ci,  którzy  nie  posiadali  własnego
ciągnika korzystali z usług Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kłoczewie. W Czernicu bowiem nie
było SKR – u, była tylko niewielka baza.

Zmieniała się struktura zawodów wykonywanych przez mieszkańców Czernica.
Dawniej zamieszkiwali tu jedynie rolnicy. W latach 80 – tych ci, którzy mieli niewielkie
gospodarstwa rolne pracowali dodatkowo jako kolejarze, murarze, spawacze itd. Do pracy
dojeżdżali do pobliskich miast. Możliwość podjęcia pracy w mieście oraz dodatkowego
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zarobkowania  sprawiała,  że  rosła  stopa  życiowa  mieszkańców  Czernica.  W  każdym  domu,
z małymi wyjątkami był telewizor, pralka nierzadko automatyczna, radio, odkurzacz, robot
kuchenny, lodówka, kuchnia gazowa. W rozbudowanych budynkach instalować zaczęto
wodę, centralne ogrzewanie.

W budynkach inwentarskich zakładało się poidła mechaniczne dla bydła. Kobiety przy
dojeniu krów coraz częściej zastępować zaczęła elektryczna dojarka. Wszystko to sprawiało,
że życie w Czernicu stawało się lżejsze i ciekawsze. Młodzi coraz częściej pozostawali na wsi
i podejmowali pracę na roli w gospodarstwach rodziców.

Obecnie sytuacja ta uległa zmianie. Dziś młodzi ludzie wyjeżdżają do miasta, by tam
znaleźć pracę, gdyż praca w gospodarstwach rolnych stała się nieopłacalna.”6

1.3. Przestrzenna struktura miejscowości Czernic

Miejscowość Czernic charakteryzuje się zabudową zwartą położoną po obu stronach
drogi. W miejscowości nie występują otwarte przestrzenie wspólne (rynek, centralny deptak,
plac targowy). Brak jest dominanty przestrzennej.

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Czernic

2.1. Zasoby przyrodnicze

Pod względem fizyczno-geograficznym miejscowość Czernic leży na obszarze
mezoregionu Wysoczyzna Żelechowska, należącego do makroregionu Nizina
Południowopodlaska. Obszar miejscowości to powierzchnia wysoczyzny morenowej.

Miejscowość Czernic ma charakter typowo rolniczy, urozmaicony dolinami i lasami.
Tereny, na których znajduje się m.in. miejscowość Czernic charakteryzują się największą
lesistością. Są to lasy mieszane z przewagą iglastych, w których spotkać można sarny, dziki,
zające, lisy, kuropatwy. Wśród zespołów leśnych dominują siedliska borowe z przewagą boru
mieszanego świeżego. Przez miejscowość nie przepływa rzeka, nie ma na jej terenie stawów.
Na terenie miejscowości Czernic nie występują obszary o międzynarodowej i krajowej randze
przyrodniczo-krajobrazowej oraz wchodzące w skład Ekologicznego Systemu Obszarów
Chronionych.

6 http://zsczernic.republika.pl/publik.html, HISTORIA CZERNICA, opracowanie: Alina Głodek
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Mapa 3. Lasy zlokalizowane w okolicy miejscowości Czernic

  Źródło: www.geoportal.gov.pl

Zdjęcie 1. Krajobraz miejscowości Czernic

Źródło: http://www.czernic.republika.pl/galeriazima.html

http://www.geoportal.gov.pl/


Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016

- 11 -

Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010–2016 został opracowany przez
Firmę Szkoleniową Agnieszka Wiśniewska – Woźniak

2.2. Dziedzictwo kulturowe

W miejscowości Czernic nie występują obiekty zabytkowe, brak jest obiektów
o wartościach historycznych czy sentymentalnych. Miejscowość nie posiada kościoła.
Mieszkańcy należą do parafii Parafia Św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie. W miejscowości
znajdują się dwa krzyże przydrożne i siedem kapliczek.

Zdjęcie 2. Krzyż przydrożny w miejscowości Czernic

Źródło: http://www.czernic.republika.pl/galeriazima.html

Zdjęcie 3. Kapliczka przydrożna w miejscowości Czernic

Źródło: http://www.czernic.republika.pl/galeriazima.html
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2.3. Obiekty i tereny

W miejscowości nie występują skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki. Przez teren
miejscowości  nie  przebiega  szlak  pieszy  ani  rowerowy.  O  atrakcyjności  turystycznej  wsi
decydują głównie obszary leśne, czysty krajobraz oraz specyficznie położone obszary rolne.

2.4. Infrastruktura społeczna

Potrzeby i preferencje społeczności lokalnej dotyczą trzech grup potrzeb społecznych.
Obejmują szeroko rozumiane środowisko życia. Ludności tej należy zapewnić
bezpieczeństwo i pewność jutra, a co za tym idzie dostarczyć im materialnych warunków
bytu i składników umożliwiających rozwój osobowości. Stopień i warunki zaspokajania tych
potrzeb zależą od przepisów prawa, jak również od ogólnego poziomu społeczno-
gospodarczego i skutecznego funkcjonowania władz publicznych. Bardzo ważne są też środki
finansowe, bez których niemożliwe jest zaspokojenie określonych potrzeb społecznych.
Na terenie miejscowości Czernic brak jest domu kultury, muzeum, nie ma izb pamięci.
„SZKOLNICTWO

Szkoła w Czernicu istnieje od roku 1917. W latach 1905–1915 roku nauka w języku
polskim odbywała się potajemnie. W 1915 roku powstała w Kłoczewie szkoła z nauczaniem
w języku polskim. Część młodzieży z Czernica do niej uczęszczała. Brak odpowiednich dróg,
które na jesieni i na wiosnę byłyby przejezdne oraz wielki zapał tutejszej ludności zmusił do
szukania innego wyjścia. Ponieważ Polska, jako państwo młode, była zbyt biedna, by
uruchomić potrzebną ilość szkół, przeto ludność tutejsza sama na własną rękę wynajmowała
nauczycieli pokrywając koszta utrzymania i wynagrodzenia z własnych szczupłych zasobów,
aby tylko uczyć swoje dzieci w języku ojczystym. Ponieważ lokalu szkolnego nie było, nauka
odbywała się po kilka dni w domu każdego dziecka, wieczorem starsze społeczeństwo
pobierało  naukę pod  kierownictwem  tego  samego  nauczyciela.  Tak  było  do  1917  roku.
W tym roku Czernic otrzymał nauczyciela od państwa, który pobierał wynagrodzenie ze
Skarbu Państwa.

W 1930 roku z powodu braku lokalu szkoła w Czernicu zostaje zamknięta a dzieci
przydzielone do innych szkół. Wtedy wieś podejmuje się własnymi siłami zbudować tu szkołę
o  dwóch  salach.  Zobowiązanie  w  pełni  zrealizowano.  Praca  w  szkole  odbywa  się aż do
wybuchu drugiej wojny światowej. Na zarządzenie władz niemieckich rok szkolny rozpoczął
się 22 października 1939 roku. Początkowo zarządzono nauczanie w języku niemieckim, ale
później zarządzenie cofnięto.

Nauczanie odbywało się w szkole przez okres okupacji. Po wojnie powstała szkoła
siedmioklasowa, potem ośmioklasowa. Mieściła się w dwóch budynkach o czterech salach
lekcyjnych. Do szkoły uczęszczało 109 uczniów.

W  latach  90  –  tych  zaczęto  budowę nowej  szkoły.  W  roku  1994  odbyło  się jej
uroczyste otwarcie. Szkoła jest nowoczesna i wyposażona w najnowsze pomoce naukowe.
Do  szkoły  uczęszcza  ponad  150  uczniów.  Kadra  pracownicza  liczy  28  osób,  w  tym  22
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nauczycieli.”7 Zespół Szkół w Czernicu jest jedną z sześciu szkół w Gminie Kłoczew. W Skład
Zespołu Szkół wchodzą dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.
W Zespole Szkół w roku szkolnym 2009/2010 działają koła pozalekcyjne:

Gimnazjum

L.p. Nazwa koła - osoba odpowiedzialna
Liczba

uczniów
1. Koło modelarskie - Marek Cąkała 3
2. Koło matematyczne - Hanna Madej 7
3. Koło polonistyczne - Iwona Osial 10
4. S K S - Anna Pawlak 30
5. Koło historyczne - Monika Kuśmierek 5

Szkoła Podstawowa

L.p. Nazwa koła - osoba odpowiedzialna
Liczba

uczniów
1. Koło historyczne - Monika Kuśmierek 1
2. Koło ekologiczne - Aneta Dębek 7
3. S K S - Anna Pawlak 15
4. Zuchy - Teresa Kowalczyk 16
5. Koło języka angielskiego 8

Wieś Czernic posiada własną salę gimnastyczną oraz boisko do piłki nożnej.

Zdjęcie 4. Zespół Szkół w miejscowości Czernic

Źródło: Urząd Gminy Kłoczew

7 http://zsczernic.republika.pl/publik.html, HISTORIA CZERNICA, opracowanie: Alina Głodek

http://zsczernic.republika.pl/indexa.html
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„KULTURA
Jedyną placówką kulturalną w miejscowości Czernic był „Klub Rolnika”. Mieścił się on

w odremontowanej części budynku należącego do miejscowej Straży Pożarnej. Lokum było
raczej skromne, gdyż była to niewielkich rozmiarów salka. W wyposażeniu posiadał
telewizor, młodzież mogła oglądać programu telewizyjne, przy kawie i słodyczach mogła
porozmawiać.  Klub  czynny  był do  godziny  2200.  Szczególnie  zimą,  kiedy  było  więcej  czasu,
można tu było spotkać sporo młodzieży. Było to jedyne miejsce, gdzie można było zajść i mile
spędzić czas.”8

„OCHRONA ZDROWIA
„W Czernicu nie ma placówki ochrony zdrowia. Ludność korzystała z oddalonego

o 4 km Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kłoczewie. Przyjmowało tu wówczas dwóch lekarzy,
tak,  że  do  specjalisty  trzeba  było  jechać do  Garwolina.  W  Kłoczewie  czynny  był Gabinet
Stomatologiczny, który funkcjonuje do dziś.”9

2.5. Infrastruktura techniczna10

Komunikacja
Układ komunikacyjny miejscowości Czernic tworzą drogi o znaczeniu powiatowym

i gminnym. Przez teren miejscowości nie przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie.
Miejscowość Czernic położona jest w pobliżu drogi krajowej Nr 17 relacji Lublin – Warszawa.
Powiązania kolejowe umożliwia linia kolejowa relacji Dęblin – Łuków przebiegająca przez
południowo – wschodni odcinek Gminy. Istniejące ciągi drogowe i komunikacyjne wymagają
modernizacji. W miejscowości Czernic brak jest ciągów pieszych oraz drogowych dla ruchu
rowerowego.

Tabela 3. Wykaz dróg publicznych na terenie miejscowości Czernic
Nr drogi Relacja drogi

Drogi gminne

102817L Przykwa - Czernic

102818L Kawęczyn – Czernic – granica gminy Ryki

102819L Czernic – Kol. Czernic - Karczmiska

Drogi powiatowe

1422L Kłoczew – Czernic – Grabów Szlachecki

Źródło: www.zdw.lublin.pl

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Miejscowość Czernic wyposażona jest w sieć wodociągową, natomiast nie posiada

sieci kanalizacyjnej. Funkcjonują jedynie indywidualne systemy kanalizacji sanitarnej

8 http://zsczernic.republika.pl/publik.html, HISTORIA CZERNICA, opracowanie: Alina Głodek
9 http://zsczernic.republika.pl/publik.html, HISTORIA CZERNICA, opracowanie: Alina Głodek
10 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 - 2015
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odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych. Mieszkańcy sami zajmują się
wydobyciem i wywozem nieczystości, co wpływa negatywnie na środowisko, ponieważ
często  nieczystości  z  nieszczelnych  szamb  przedostają się do  gruntu.  Ścieki  sanitarne  od
indywidualnych odbiorców odprowadzane są do szamb i wywożone przez prywatnych
przewoźników do oczyszczalni ścieków w Rykach. Na terenie miejscowości Czernic nie ma
zlokalizowanego wysypiska śmieci. Gospodarka odpadami prowadzona jest na podstawie
uchwalonego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kłoczew”.

Gazyfikacja oraz zaopatrzenie w ciepło
Miejscowość Czernic nie jest zgazyfikowana, większość mieszkańców korzysta

z przydomowych kotłowni opalanych najczęściej drewnem, węglem lub miałem.
Na terenie miejscowości Czernic nie przewiduje się sieciowego zaopatrzenia

mieszkańców w ciepło. Budynki będą ogrzewane indywidualnie. Preferuje się wykorzystanie
gazu ziemnego na cele grzewcze, co ma szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.

Elektroenergetyka
Miejscowość Czernic nie posiada na swoim terenie źródeł energii średniego napięcia.

Zasilana jest średnim napięciem ze stacji elektroenergetycznych 110/115 kV znajdujących się
w Sobolewie i Stoczku Łukowskim, które stanowią źródło zasilania podstawowego.
W sytuacjach awaryjnych miejscowość może być zasilana ze stacji w Rykach i Dęblinie.

Stan techniczny lokalnych systemów zasilających jest zły. Większość miejscowości
wymaga reelektryfikacji częściowej lub całkowitej. Dotyczy to zarówno linii przesyłowych, jak
również oświetlenia ulicznego.

2.6. Gospodarka i rolnictwo

Miejscowość Czernic ma charakter typowo rolniczy. Struktura gospodarcza
miejscowości jest monofunkcyjna. Główną gałęzią produkcji jest gospodarka rolna.
Na terenie miejscowości brak jest podmiotów stwarzających miejsca pracy poza rolnictwem.
W sektorze prywatnym przeważa drobna działalność gospodarcza w sferze handlu, usług
i produkcji. Część mieszkańców jest zatrudniona w jednostkach: oświaty, zdrowia
i administracyjno-finansowych.

Rynek pracy w miejscowości Czernic nie pokrywa zapotrzebowania lokalnej
społeczności. Struktura bezrobocia w miejscowości charakteryzuje się dominacją osób
w wieku mobilności zawodowej i wysokim udziałem osób z niskimi kwalifikacjami.

Miejscowość Czernic posiada warunki glebowe średniej jakości dla produkcji rolnej.
Przeważają gleby klasy V i VI. Miejscowość charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami
naturalnymi i przeciętną strukturą obszarową gospodarstw rolnych. W produkcji roślinnej
dominują uprawy ogrodnicze - truskawki, maliny, poziomki, aronia oraz zboża – żyto,
kukurydza. W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów bydła mlecznego.
Ze względu na walory turystyczne, część mieszkańców widzi szansę w prowadzeniu
działalności agroturystycznej jako dodatkowego źródła dochodu. Podstawowym problemem
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dotyczącym  sytuacji  gospodarczej  miejscowości  i  struktury  zatrudnienia  jest  zbyt
rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych. Miejscowość posada bardzo dobre warunki do
rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale także
działalnością pozarolniczą, często poza terenem swojej miejscowości. Podobnie jak w każdej
wsi część ludzi w poszukiwaniu pracy wyjeżdża za granicę.

„HANDEL
W miejscowości Czernic znajdowała się jedna placówka handlowa – sklep spożywczo

– przemysłowy. W sklepie tym ludność zaopatrywała się w najpotrzebniejsze produkty
żywnościowe, drobne przedmioty codziennego użytku, podstawowe artykuły papiernicze.
Rolnicy  natomiast  mogli  zakupić w  sklepie  niektóre  przedmioty  do  gospodarstwa  rolnego,
typu: szpadel, łopata, gwoździe, łańcuchy, wiadra itp. Zaopatrzenie sklepu było dość dobre.
Dostawa pieczywa odbywała się trzy razy w tygodniu, nabiału podobnie. W inne artykuły
sklep  był zaopatrywany  jeden  raz  w  tygodniu.  Godziny  pracy  sklepu  dostosowane  były  do
potrzeb ludności. W okresie „martwym” zakupy można było robić od godziny 8 do 15,
natomiast w czasie wzmożonych prac polowych sklep pracował w takim czasie, by rolnicy
mogli swobodnie, bez przerywania prac zaopatrywać się w potrzebne im artykuły.
Obecnie w Czernicu działają trzy sklepy spożywczo – przemysłowe.”11

Zdjęcie 5. Sklep w miejscowości Czernic

Źródło: http://zsczernic.republika.pl/indexa.html

11 http://zsczernic.republika.pl/publik.html, HISTORIA CZERNICA, opracowanie: Alina Głodek

http://zsczernic.republika.pl/indexa.html
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2.7. Kapitał społeczny i ludzki

Na terenie miejscowości Czernic działają organizacje pozarządowe. Istnieje Koło
Gospodyń Wiejskich, ochronę przeciwpożarową a terenie miejscowości zapewnia jednostka
OSP.

„Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicu organizowało zabawy, wycieczki, kursy:
pieczenia, gotowania, szycia, kroju itp. Zrzeszało w swych związku większość kobiet
z Czernica. Tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich dość prężnie funkcjonuje do dziś. Dysponuje
wypożyczalnią naczyń kuchennych i naczyń stołowych na 150 osób, organizuje różne
imprezy, jak Dzień Kobiet, zaplata przepiękne wieńce dożynkowe itp.”12

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicu została założona w latach 40 – tych. Ponieważ
bycie członkiem OSP było zaszczytną misją, chcieli do niej należeć niemal wszyscy mężczyźni.
Zrzeszała w swych kręgach większość mężczyzn tu mieszkających. Niegdyś w swym
wyposażeniu posiadała jedynie sikawkę ręczną. Strażacy brali aktywny udział w gaszeniu
wielu pożarów, w tym również w gaszeniu największego w historii Czernica pożaru w roku
1961. Remiza strażacka istnieje do dziś, choć obecny jej wygląd znacznie różni się od
dawnego. Obecnie jednostka OSP w Czernicu zrzesza 22 mężczyzn. Druhowie biorą aktywny
udział w różnego rodzaju uroczystościach i zawodach. W swym wyposażeniu jednostka
posiada  bojowy  wóz  strażacki,  nie  w  pełni  jednak  jeszcze  wyposażony  w  najnowszy  sprzęt
gaśniczy.  Mimo  to,  druhowie  zawsze  odważnie  i  bezzwłocznie  niosą pomoc  w  chwilach
zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz w chwilach różnego rodzaju niebezpieczeństw.
Często podejmują się społecznych działań na rzecz pobliskiej szkoły i całej miejscowości.”13

W remizie strażackiej gromadzi się młodzież podczas organizowanych zabaw muzycznych,
organizowane są także przyjęcia weselne. Remiza służy również miejscowej społeczności jako
miejsce zebrań.

Gmina Kłoczew podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia „RAZEM KU
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” skupiającego gminy Powiatu Łukowskiego i Gminę Nowodwór. Celem
stowarzyszenia jest rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich w ramach Programu Leader.

2.8. Analiza zasobów miejscowości Czernic

Zasoby miejscowości to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz
otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy
budowaniu czy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć dotyczących odnowy wsi.
Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę następujące ich kategorie: środowisko,
przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, tereny i obiekty,
gospodarkę i rolnictwo, przyjezdnych i sąsiadów, instytucje, organizacje społeczne.

12 http://zsczernic.republika.pl/publik.html, HISTORIA CZERNICA, opracowanie: Alina Głodek
13 http://zsczernic.republika.pl/publik.html, HISTORIA CZERNICA, opracowanie: Alina Głodek
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Tabela 4. Zasoby miejscowości Czernic

Rodzaj zasobu Brak
Jest

o znaczeniu
małym

Jest
o znaczeniu
średnim

Jest
o znaczeniu

dużym
Środowisko przyrodnicze

- walory krajobrazu X
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) X
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne) X
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty X
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) X
- osobliwości przyrodnicze X
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) X
- podłoże, warunki hydrogeologiczne X
- gleby, kopaliny X

Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe X
- walory zagospodarowania przestrzennego X
- zabytki X
- zespoły artystyczne X

Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu X
- święta, odpusty, pielgrzymki X
- tradycje, obrzędy, gwara X
- legendy, podania i fakty historyczne X
- ważne postacie historyczne X
- specyficzne nazwy X

Tereny i obiekty
- działki pod zabudowę mieszkaniową X
- działki pod domy letniskowe X
- działki pod zakłady usługowe i przemysł X
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemys łowe X
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) X
- place i miejsca publicznych spotkań X
- miejsca sportu i rekreacji X

Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) X
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe X
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne X

Przyjezdni i sąsiedzi
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)

X

- ruch tranzytowy X
- przyjezdni stali i sezonowi X

Instytucje
- placówki opieki społecznej X
- szkoły X
- Dom Kultury X

Organizacje społeczne
- OSP X
- KGW X
- Stowarzyszenia X

Źródło: Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska-Woźniak na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy
Kłoczew
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Czernic14

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających
podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umożliwia ona
usystematyzowanie danych i podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest
niezbędne dla prawidłowej oceny sytuacji.

Zagrożenia wynikają z wielu słabych stron i z negatywnych uwarunkowań
zewnętrznych, często połączonych między sobą. Szanse są oparte na mocnych stronach, ich
połączonym działaniu w przyszłości oraz na współdziałaniu z nimi wielu korzystnych
uwarunkowań zewnętrznych.

Mocne strony
v nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno –

krajobrazowe,
v położenie geograficzne,
v dogodne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji,
v wysoki poziom zwodociągowania miejscowości,
v rolniczy charakter miejscowości,
v potencjał ludzki,
v relatywnie niskie koszty pracy,
v duże zaplecze doskonałej jakości produktów rolnych, jako bazy dla rozwoju produkcji

i przetwórstwa żywnościowego (mleczarstwo, owoce miękkie).

Słabe strony
v zły stan techniczny dróg gminnych i powiatowych,
v brak kanalizacji,
v brak gazyfikacji,
v brak terenów pod inwestycje,
v rozdrobienie gospodarstw rolnych i słabe klasy gleb,
v brak ciągów pieszych i rowerowych,
v brak lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej
v przestarzała sieć energetyczna,
v słaba infrastruktura rekreacyjno – sportowa (brak obiektów sportowych, boisk, placów

zabaw),
v brak dostępu do szybkiego łącza internetowego,
v brak „klubów wiejskich”,
v brak zagospodarowania centrów wsi,
v brak przedszkola,
v brak środków finansowych na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym,
v wyludnianie się miejscowości, niż demograficzny, starzejące się społeczeństwo,

14 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 - 2015
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Szanse
Otoczenie zewnętrzne
v trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie

umożliwiająca wzrost eksportu polskich towarów, co sprzyjać będzie poprawie
koniunktury gospodarczej w Polsce,

v realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej
z rozwiązaniami Unii Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji
rozwojowych i tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego w poszczególnych
województwach oraz stworzenie niezbędnej do tego struktury instytucjonalnej (jest to
wstępny warunek uzyskania środków finansowych z funduszy pomocowych tej
organizacji),

v decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne regulacje w zakresie finansowania
jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa,

v rozwój współpracy sektora publicznego, w tym samorządowego z organizacjami
pozarządowymi na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz opieki społecznej.
Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy pomocy osobom i rodzinom znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej.

Otoczenie gminne
v przyspieszenie niezbędnych zmian w wyposażeniu infrastrukturalnym w wyniku

odpowiedniego ukierunkowania wsparcia środkami UE,
v zapotrzebowanie na usługi turystyczno – rekreacyjne i produkty rolnictwa ekologicznego.

Rozwój turystyki wiejskiej oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej bazy rekreacyjno-
turystycznej. Tworzenie ścieżek rowerowych,

v nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno –
krajobrazowe mogą być zachętą do lokowania obiektów wymagających takich warunków
oraz do rozwoju funkcji rekreacyjnych,

v poprawa infrastruktury drogowej,
v rozbudowa infrastruktury sportowej,
v tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich firm,
v kompleksowa promocja miejscowości Czernic,
v aktywizacja mieszkańców miejscowości,
v udział w Partnerstwie Lokalnym.

Zagrożenia
Otoczenie zewnętrzne
v niewykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla Polski w latach

2007-2013,
v niskie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (poniżej 5% rocznie),
v wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów i usług oraz

oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów gospodarczych,
v wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim – pauperyzacja osób

i rodzin, co prowadzi do ich wykluczenia społecznego.
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Otoczenie gminne
v niekorzystna sytuacja demograficzna spowodowana występującym od kilku lat ujemnym

przyrostem naturalnym oraz odpływem ludzi młodych – migracja w poszukiwaniu
zatrudnienia. Wpływa to na proces starzenia się ludności,

v duża liczba małych gospodarstw rolnych,
v bierność społeczności lokalnej,
v brak terenów pod inwestycje.

4. Określenie, opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań na lata
2010-2016

Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości Czernic są wewnętrznie
zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów
i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.

Zadania planowane do realizacji w miejscowości Czernic:
1. Położenie nowej nawierzchni oraz odwodnienie drogi Kłoczew – Grabów Szlachecki,

przebiegającej przez wieś Czernic.
2. Budowa chodników w miejscowości Czernic.
3. Budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci.
4. Zagospodarowanie placu przy strażnicy.
5. Wykonanie pętli autobusowej – utwardzenie.
6. Wykonanie nowego ogrodzenia placu szkolnego i strażnicy.
7. Adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską i klub aktywnych kobiet.
8. Remont strażnicy.
9. Utwardzenie dróg gminnych.
10. Kanalizacja wsi oraz budowa przydomowych szamb ekologicznych.
11. Alternatywne metody ogrzewania: kolektory słoneczne, biomasa.
12. Informatyzacja wsi – powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Rozwój infrastruktury technicznej ma największe znaczenie dla powodzenia
programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej
zależy to jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby
społeczne mieszkańców.

Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków i jakości
życia mieszkańców miejscowości Czernic, kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013), a także kreowanie wizerunku obszaru o ważnych funkcjach turystyki, rekreacji
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i kultury. Realizacja zamierzonych działań przyczyni się do podniesienia standardu życia
mieszkańców i polepszenia wizerunku miejscowości.

1. Położenie nowej nawierzchni oraz odwodnienie drogi Kłoczew – Grabów Szlachecki,
przebiegającej przez wieś Czernic.
Planowane jest położenie nowej nawierzchni o długości ok. 5 km oraz odwodnienie

drogi Kłoczew – Grabów Szlachecki, przebiegającej przez wieś Czernic. Realizacja tego
zadania poprawi bezpieczeństwo, wzrośnie atrakcyjność miejscowości oraz standard życia
i pracy mieszkańców miejscowości Czernic.

2. Budowa chodników w miejscowości Czernic.
Planowana jest budowa chodników dla pieszych o długości ok. 2,5 km w miejscowości

Czernic. Celem działania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej
mieszkańcom. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się
mieszkańców miejscowości Czernic oraz okolic. Zadanie to przyczyni się także do: poprawy
standardu życia i pracy, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, poprawi się także estetyka
i atrakcyjność miejscowości Czernic.

3. Budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci.
Planowana jest budowa boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci w miejscowości

Czernic. Nowoczesne, dobrze wyposażone obiekty sportowe i rekreacyjne podnoszą
atrakcyjność obszaru i przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku. Tworzenie
nowych oraz modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla
obywateli, poszerza możliwości aktywnego spędzania czasu i promocji zdrowego trybu życia.

Przygotowanie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miejscowości ma na celu
zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu przez dzieci. Zabawy na
świeżym powietrzu mają bardzo dużo zalet między innymi: sprzyjają aktywnym zabawom,
wielostronnemu i harmonijnemu rozwojowi dziecka, uczą życia w społeczności a także uczą
nawiązywania kontaktów i komunikowania się w sposób zrozumiały z rówieśnikami.
Planowane jest zagospodarowanie terenu zabaw urządzeniami dostosowanymi do wieku
i możliwości rozwojowych dziecka. Planuje się zakupić urządzenia sprawnościowe, drabinki,
huśtawki wagowe, huśtawki łańcuchowe. Zadanie to w naturalny sposób stworzy dobre
warunki dorosłym do sprawowania opieki nad bawiącymi się dziećmi.

Budowa boiska sportowego przyczyni się do poprawy dostępności do bazy sportowej,
da szanse na stworzenie komfortowego zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie
spędzać wolny czas uprawiając sport, pozwoli propagować zdrowy model życia tak wśród
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców wsi. Ponadto osiągnięcie celu wpłynie m. in.
na zwiększenie atrakcyjności miejscowości Czernic wzrost liczby osób uprawiających sport,
rozwój młodych talentów sportowych, zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży
i  osób  dorosłych  oraz  poprawę stanu  zdrowia  i  kondycji  mieszkańców  (w  szerszej
perspektywie czasowej). Oczekiwanym rezultatem jest także wzrost atrakcyjności
turystycznej miejscowości, poprawa estetyki wsi oraz stworzenie komfortowego zaplecza dla
mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas uprawiając sport. Natomiast budowa
placu zabaw dla dzieci przyczyni się do poszerzania możliwości aktywnego spędzania czasu
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wolnego, lepszego rozwoju fizycznego dzieci, rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej,
poprawy estetyki miejscowości a także kreowania pozytywnego wizerunku miejscowości.

4. Zagospodarowanie placu przy strażnicy.
Planowane jest zagospodarowanie placu o powierzchni 400 m2 przed budynkiem

jednostki  straży  pożarnej  w  miejscowości  Czernic.  Zadanie  to  polegało  będzie  na
utwardzeniu placu oraz ustawieniu ławek. Realizacja zadania przyczyni się po poprawy
estetyki miejscowości.

5. Wykonanie pętli autobusowej - utwardzenie.
Planowane jest wykonanie i utwardzenie pętli autobusowej na placu należącym do

OSP wraz z dostosowaniem miejsca postoju autobusów do obowiązujących przepisów ruchu
drogowego. Umożliwi to stworzenie estetycznego oraz bezpiecznego miejsca dla pasażerów
oczekujących na autobusy. Zadanie to będzie miało na celu ukształtowanie obszarów
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Przedsięwzięcie będzie
miało duży wpływ na kształtowanie wizerunku miejscowości.

6. Wykonanie nowego ogrodzenia placu szkolnego i strażnicy.
Planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia placu szkolnego i strażnicy. Realizacja

zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do
Zespołu Szkół w miejscowości Czernic. Zadanie to spowoduje poprawę estetyki
miejscowości.

7. Adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską i klub aktywnych kobiet.
Planowane jest utworzenie świetlicy wiejskiej i klubu aktywnych kobiet. Zadanie to

będzie polegało na remoncie i wyposażeniu istniejącego budynku i dostosowaniu go
do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej w miejscowości Czernic. Kompleksowy remont
i wyposażenie budynku przyczyni się do poszerzenia możliwości aktywnego spędzania
wolnego czasu. Świetlica będzie miejscem spotkań: Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich
oraz samych mieszkańców. Planowane jest wyposażenie domu wiejskiego w sprzęt
nagłaśniający, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt do odtwarzania
muzyki, gry i zabawki edukacyjne, multimedialne edukacyjne programy komputerowe, itp.,
sprzęt sportowy (w tym do zabaw i gier ruchowych). Członkinie klubu aktywnych kobiet będą
mogły spotykać się by rozwijać swoje zdolności oraz dokształcać się zawodowo.
Przeprowadzane będą różnego rodzaju kursy. Panie należące do Klubu Aktywnych Kobiet
będą mogły korzystać z poradnictwa społecznego, pedagogicznego i socjalnego. Co ważne,
klubowiczki same będą wskazywać podejmowane w ramach spotkań rodzaje działań. Oprócz
działalności prozawodowych panie spotykać się będą na wspólnym oglądaniu filmów oraz
rozmowach przy kawie. Zadanie to będzie miało na celu ukształtowanie obszarów
o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  przyczyni  się ono
do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, poprawy estetyki miejscowości, a także
kreowania pozytywnego wizerunku miejscowości Czernic.
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8. Remont strażnicy.
Planowany jest remont strażnicy. Remont strażnicy przyczyni się do poszerzenia

możliwości  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu.  Zadanie  to  będzie  miało  na  celu
ukształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
przyczyni się także do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, poprawy estetyki
miejscowości a także kreowania pozytywnego wizerunku miejscowości.

9. Utwardzenie dróg gminnych.
Zadanie będzie polegało na utwardzeniu dróg poprzez położenie nawierzchni

betonowej dróg gminnych o długości ok. 5 km. Zadanie to przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czernic, umożliwi lepszą komunikację i transport
mieszkańcom wsi Czernic oraz okolic. Inwestycja ta zwiększy atrakcyjność miejscowości.

10. Kanalizacja wsi oraz budowa przydomowych szamb ekologicznych.
Na terenie miejscowości brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji

sanitarnej i opadowej obejmie całą miejscowość Czernic. Zadanie to będzie polegało również
na instalacji studzienek kanalizacyjnych. Mieszkańcy posiadają własne przydomowe zbiorniki
bezodpływowe. Dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest nieprawidłowy stan
techniczny zbiorników przydomowych, co powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych,
ponadto obserwowany jest proces opróżniania tych zbiorników do rowów melioracyjnych
oraz na pola. Część miejscowości posiadająca zabudowę zwartą wyposażona zostanie w sieć
kanalizacji sanitarnej, natomiast w części miejscowości o zabudowie kolonijnej wybudowane
zostaną przydomowe szamba ekologiczne. Z szamba ścieki wywożone będą taborem
asenizacyjnym do punktów zlewnych.

Skanalizowanie miejscowości oraz budowa przydomowych szamb ekologicznych
poprawi standard życia i pracy na wsi, podniesie walory turystyczne, a także przyczyni się do
zmniejszenia zanieczyszczeń gleby spowodowanych nieszczelnością szamb oraz
zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych trafiających do wód ze spływami powierzchniowymi
z terenów rolnych, poprawy warunków życia mieszkańców i poprawy estetyki miejscowości.

11. Alternatywne metody ogrzewania: kolektory słoneczne, biomasa.
Zadanie to będzie polegało na wykorzystaniu alternatywnych metod ogrzewania m.

in. za pomocą kolektorów słonecznych, biomasy. Kolektory słoneczne służą bowiem
produkcji energii cieplnej, wykorzystywanej do ogrzewania wody użytkowej. Podkreślić
należy fakt, iż pozyskiwanie takiej energii nie powoduje żadnych efektów ubocznych,
szkodliwych emisji, jak również nie wpływa to niekorzystnie na walory krajobrazowe i przede
wszystkim pozytywnie wpływa na środowisko naturalne i jego ochronę.

Energetyczne wykorzystanie biomasy ma mniej niekorzystny wpływ na środowisko
niż spalanie paliw kopalnych. Z biomasy otrzymuje się wiele paliw, znanych jako biopaliwa.
Zarówno po przetworzeniu jak i w postaci „surowej” może ona być wykorzystywana do
celów energetycznych. Wśród paliw należy wymienić m. in.: słoma, trawy energetyczne,
ziarno opałowe, trociny drzewne, drewno opałowe w różnych formach (zrębki, brykiety,
pelety,  polana),  można  z  niego  otrzymać węgiel  drzewny  oraz  gaz  drzewny,  drewno
pochodzące z lasu lub upraw energetycznych itp.)
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12. Informatyzacja wsi – powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Zadanie to będzie polegało na podłączeniu miejscowości Czernic do sieci

szerokopasmowej. Planowane jest utworzenie m.in. publicznych punktów dostępu do
połączeń wirtualnych. Działanie to umożliwi dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom
miejscowości Czernic, zwiększy możliwość kontaktu i wymiany informacji. W rezultacie
zmniejszy się dystans między miastem a wsią przez zapewnienie poprawy jakości życia
mieszkańców miejscowości Czernic i zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu
nieograniczonego dostępu do zasobu usług i informacji dostępnych przy wykorzystaniu
Internetu. Szeroki dostęp do Internetu ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na
terenach wiejskich i w małych miasteczkach. Wspierane będą projekty szkoleniowe dla osób
zagrożonych wykluczeniem informatycznym.

Tabela 5. Harmonogram realizacji zadań, koszt finansowy realizacji zadań oraz źródło
finansowania

Data realizacji
Lp. Rodzaj zadania

Rozpoczęcie Zakończenie
Łączny koszt [zł]

Źródło
finansowania
(opcjonalnie)

1.

Położenie nowej nawierzchni
oraz odwodnienie drogi
Kłoczew – Grabów Szlachecki,
przebiegającej przez wieś
Czernic.

2011 2016 1 000 000,00
Środki własne Gminy,

środki starostwa
powiatowego

2.
Budowa chodników
w miejscowości Czernic.

2011 2015 250 000,00
Środki własne Gminy,

środki starostwa
powiatowego

3.
Budowa boiska sportowego
i placu zabaw dla dzieci.

2010 2010 150 000,00

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 i środki własne Gminy,
środki Ministerstwa
Sportu i Turystyki,

Euroregion Bug

4.
Zagospodarowanie placu przy
strażnicy.

2012 2016 60 000,00

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich i
środki własne Gminy,

środki własne OSP

5.
Wykonanie pętli autobusowej
– utwardzenie.

2010 2010 5 000,00 Środki własne OSP

6.
Wykonanie nowego
ogrodzenia placu szkolnego
i strażnicy.

2014 2016 30 000,00

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

i środki własne
Gminy, środki własne

szkoły i OSP

7.
Adaptacja pomieszczenia na
świetlicę wiejską i klub
aktywnych kobiet.

2010 2012 25 000,00

Euroregion Bug,
Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich
i środki własne
Gminy, fundusz

sołecki

8. Remont strażnicy. 2010 2015 50 000,00

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

 i środki własne
Gminy, środki OSP

9. Utwardzenie dróg gminnych. 2010 2016 600 000,00 Środki własne Gminy,
środki własne wsi
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10.
Kanalizacja wsi lub budowa
przydomowych szamb
ekologicznych.

2012 2015 400 000,00

Środki własne Gminy,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,

środki własne
mieszkańców

11.
Alternatywne metody
ogrzewania: kolektory
słoneczne, biomasa.

2011 2012 1 500 000,00

Regionalny Program
Operacyjny,

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
wkład mieszkańców

12.

Informatyzacja wsi –
powszechny dostęp
do szerokopasmowego
Internetu.

2010 2012 XXX

Regionalny Program
Operacyjny,

Euroregion Bug,
Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich,
wkład mieszkańców

Źródło danych: Urząd Gminy Kłoczew

5. Wdrożenie i monitorowanie Planu

Plan odnowy miejscowości jest planem otwartym stwarzającym możliwość
aktualizacji i dostosowania w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny
skuteczności dokonywanej zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej
jeden raz w trakcie kadencji władz Gminy). Do Planu mogą być dopisywane nowe zadania,
a także może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do
funduszy Unii Europejskiej.

Monitoring to proces systematycznego zbierania danych (wartości wskaźników), na
podstawie których dokonuje się okresowej oceny danego dokumentu. Analizy dokonuje się
poprzez porównanie wskaźników bazowych z wartościami uzyskanymi w danym momencie
czasu. Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania
projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Monitoring pozwala na śledzenie jak
kształtują się aktualne postępy w realizacji projektu, czy zakładane rezultaty są osiągane
zgodnie z harmonogramem. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co
zostało ale i też z tego co nie zostało zrobione.

Monitoring można podzielić na rzeczowy i finansowy w zależności od charakteru
dostarczanych danych. Monitoring rzeczowy dostarcza danych, które przedstawiają postęp
we wdrażaniu planu oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów
w Planie. Monitoring finansowy natomiast dostarcza danych dotyczących finansowych
aspektów realizacji Planu, które są podstawą do oceny sprawności wydatkowania
przeznaczonych na niego środków.
Ocena Planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego,
monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy
Planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności.

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016 rozpocznie się
poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Kłoczew. Wdrożenie Planu zaleca się
Wójtowi Gminy Kłoczew, Radzie Sołeckiej miejscowości Czernic oraz Sołtysowi wsi Czernic.
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Podsumowanie

Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016 precyzuje oczekiwany kierunek
rozwoju wsi w najważniejszych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego oraz
kulturalnego. Formułuje także cele, do których należy dążyć, aby poprawić warunki życia jej
mieszkańców. Cele te przewidują wzrost znaczenia miejscowości jako lokalnego ośrodka
rozwoju kultury i turystyki. Do zrealizowania tych celów, niezbędne jest podjęcie wielu
szczegółowych działań. Realizacja zadań opisanych w Planie Odnowy Miejscowości Czernic
na lata 2010–2016, powinna służyć integracji społeczności lokalnej a także przynieść
poprawę jakości życia mieszkańców wsi Czernic i przyczynić się do lepszego rozwoju
miejscowości.



Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010-2016

- 28 -

Plan Odnowy Miejscowości Czernic na lata 2010–2016 został opracowany przez
Firmę Szkoleniową Agnieszka Wiśniewska – Woźniak

Spis tabel

Tabela 1. Liczba mieszkańców miejscowości Czernic (stan na dzień 31.12.2009 r.) .................6
Tabela 2. Liczba ludności miejscowości Czernic z podziałem na płeć i grupy wiekowe –
mieszkańcy zameldowani na pobyt stały w dniu 31.12.2009 r. ...............................................6
Tabela 3. Wykaz dróg publicznych na terenie miejscowości Czernic ..................................... 14
Tabela 4. Zasoby miejscowości Czernic................................................................................. 18
Tabela 5. Harmonogram realizacji zadań, koszt finansowy realizacji zadań oraz źródło
finansowania........................................................................................................................ 25

Spis map

Mapa 1. Lokalizacja Gminy Kłoczew na tle powiatu ryckiego ..................................................5
Mapa 2. Położenie miejscowości Czernic na tle Gminy Kłoczew .............................................6
Mapa 3. Lasy zlokalizowane w okolicy miejscowości Czernic ................................................ 10

Spis zdjęć

Zdjęcie 1. Krajobraz miejscowości Czernic ............................................................................ 10
Zdjęcie 2. Krzyż przydrożny w miejscowości Czernic ............................................................. 11
Zdjęcie 3. Kapliczka przydrożna w miejscowości Czernic....................................................... 11
Zdjęcie 4. Zespół Szkół w miejscowości Czernic .................................................................... 13
Zdjęcie 5. Sklep w miejscowości Czernic ............................................................................... 16


	Wstęp
	1. Charakterystyka miejscowości Czernic
	1.1. Położenie miejscowości Czernic, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności
	1.2. Historia miejscowości Czernic
	1.3. Przestrzenna struktura miejscowości Czernic

	2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Czernic
	2.1. Zasoby przyrodnicze
	2.2. Dziedzictwo kulturowe
	2.3. Obiekty i tereny
	2.4. Infrastruktura społeczna
	2.5. Infrastruktura techniczna
	2.6. Gospodarka i rolnictwo
	2.7. Kapitał społeczny i ludzki
	2.8. Analiza zasobów miejscowości Czernic

	3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Czernic
	4. Określenie, opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań na lata 2010-2016
	5. Wdrożenie i monitorowanie Planu
	Podsumowanie
	Spis tabel
	Spis map
	Spis zdjęć

