
 

        Szanowni Państwo 

 
Pierwszy kwartał 2022r. mijał w atmosferze wyzwań, jakie stawia 

przed nami życie, w atmosferze okrutnej wojny na terenie Ukrainy. 

Mieszkańcy naszej Gminy także przyjmują do swoich domów całe 

Rodziny uciekających przed wojną Sąsiadów zza wschodniej granicy.  

Do naszych szkół uczęszczają dzieci z Ukrainy. Pragnę dziś bardzo 

serdecznie podziękować Państwu za wielkie serca okazane podczas 

zbiórek finansowych i rzeczowych. 

Gmina przygotowuje się do przetargów na zaplanowane inwestycje. 

 

                            Życzymy Państwu spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych. 

Z wyrazami szacunku 

         
 

    Gmina Czarnocin pomaga Ukrainie 

                      
 

                     

                        kwartalnik nr 45, styczeń-marzec 2022 

Maria Kasperek 

Wójt Gminy 

Kazimierz Warszawa 

Przewodniczący Rady Gminy 



24 lutego rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę. 

Od pierwszych dni wojny samorząd oraz 

mieszkańcy Gminy Czarnocin wyciągają pomocną 

dłoń do naszych wschodnich sąsiadów ofiarując 

wsparcie finansowe, materialne oraz schronienie dla 

uchodźców. W pierwszych dniach ataku wojsk 

rosyjskich z inicjatywy Wójta Gminy Czarnocin Pani 

Marii Kasperek w sołectwach trwała zbiórka pieniędzy. 

Mieszkańcy okazali ogromną empatię i chęć pomocy  - 

zebrano w sumie 31 591,50 zł. Pieniądze te zostały 

przekazane przez sołtysów na konta Caritas (20 896,00 

zł) i PCK ( 10 695,50 zł)  z przeznaczeniem na pomoc 

dla Ukrainy.  

W tym samym czasie Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czarnocinie ogłosił zbiórkę żywności, 

artykułów higienicznych i kosmetycznych, środków 

czystości, kołder, koców i ręczników. W tym przypadku 

mieszkańcy gminy okazali również ogromne serce 

ofiarując potrzebne produkty.  Zbiórkę wsparli 

właściciele Delikatesów Centrum w Czarnocinie oraz 

sklepu w Stradowie. Piękną, godną naśladowania  

postawę okazali uczniowie, rodzice uczniów oraz 

nauczyciele szkół z terenu gminy. W Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Batalionów Chłopskich  

w Czarnocinie z inicjatywy Rady Rodziców 

zorganizowano zbiórkę pieniężną. Pieniądze w kwocie 

2 630,00 zł zostały przeznaczone na wyposażenie  

w przybory i pomoce szkolne  ukraińskie dzieci.  

W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej  

w Cieszkowach zbierano słodycze, żywność oraz 

artykuły kosmetyczne i higieniczne. W Szkole 

Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie 

zbierano „jaśki” – poduszki, które zostaną przekazane 

uchodźcom. Duża pomoc wpłynęła od jednostki OSP 

Kolosy. Druhowie zorganizowali w swojej jednostce 

zbiórkę pieniężną. Za zebraną kwotę – ponad 1000,00 

zł została zakupiona pralka automatyczna i komplet 

ręczników kąpielowych z przeznaczeniem dla 

uchodźców. Żywność oraz  inne podstawowe produkty 

codziennego użytku na potrzeby uchodźców przekazało 

również Parafialne Koło Caritas.  

Już od pierwszych dni wojny na teren gminy Czarnocin 

przybywali uchodźcy wojenni, którzy znaleźli 

schronienie w domach u osób prywatnych. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej ofiaruje tym osobom 

wsparcie merytoryczne oraz materialne, dostarczając 

potrzebne produkty. Mieszkańcy chętnie odpowiadają 

na potrzeby zgłaszane przez GOPS dostarczając 

potrzebne w danej chwili rzeczy. Liczba uchodźców jest 

zmienna (obecnie ponad 50 osób). 24 dzieci ukraińskich 

już uczęszcza do szkół na terenie gminy.  

10 marca podczas nadzwyczajnie pilnego zebrania 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na 

którym obecni byli prezesowie jednostek OSP oraz 

Gminna Komisja ds. Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego omawiano utworzenie bazy noclegowej 

dla uchodźców z Ukrainy przez jednostki OSP. 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego 

Zbigniewa Koniusza nasza gmina ma być gotowa 

wstępnie na przyjęcie 90 uchodźców. Do tego zadania 

zostały wyznaczone jednostki w Cieszkowach, 

Będziakach oraz w Sokolinie ze względu na najlepsze 

warunki lokalowe.   

 
Remizo-świetlica w Będziakach gotowa na przyjęcie 30 uchodźców 

Wydarzenia I kw. 2022 r. 

Dzień Babci i Dziadka. Tradycyjnie, jak co roku, 

najmłodsi uczniowie szkół z terenu gminy uczcili Dzień 

Babci i Dzień Dziadka przygotowując pod okiem 

swoich wychowawców wiele niespodzianek. 

 
 



 
W podziękowaniu za okazaną miłość i troskę dzieci   

zaprezentowały Babciom i Dziadziusiom programy 

artystyczne,  złożyły szczere życzenia oraz 

przygotowały upominki.  

 

80. rocznica powstania Armia Krajowej.  

W niedzielę, 6 lutego w kościele parafialnym pw. św. 

Jakuba Apostoła w Probołowicach na uroczystej mszy 

świętej Gmina Czarnocin uczciła 80. rocznicę 

powstania Armii Krajowej. Na uroczystości obecne 

były władze gminy, poczty sztandarowe, mieszkańcy 

parafii.  

Pani Wójt Maria Kasperek w swoim przemówieniu 

przybliżyła okoliczności powstania AK oraz 

działalność ruchów wyzwoleńczych na gruncie 

lokalnym. Przywołana została okoliczność powstania 

Rzeczpospolitej Partyzanckiej, działalność AK  

i Batalionów Chłopskich. Pani Wójt zaznaczyła, jak 

ważne jest kultywowanie lokalnego patriotyzmu 

poprzez zachowanie pamięci o bohaterach, którzy 

poświęcili swe życie i młodość dla obrony Ojczyzny. 

Podkreśliła w tym wkład szkół z terenu gminy. 

 

Witaj wiosno!   

 
Jak co roku uczniowie z naszych szkół spotkali się 21 

marca i tradycyjnie ruszyli w korowodzie  

z marzannami i gaikami by pożegnać zimę a powitać 

wiosnę.  

Przemarszom towarzyszyła piękna pogoda i radosna 

atmosfera. 

 

Warsztaty wielkanocne. 24 marca w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Czarnocinie odbyły się 

rękodzielnicze warsztaty wielkanocne. Uczestnicy pod 

okiem prowadzącej zajęcia Pani Katarzyny Borowicz 

dzielnie pracowali i wykonali dwie świąteczne ozdoby. 



Zajęcia sprawiły uczestnikom wiele radości a efekty 

pracy wyszły wspaniale. 

 
 

Konkurs Wiedzy Pożarniczej. 30 marca w Urzędzie 

Gminy w Czarnocinie odbyły się eliminacje gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego 

organizatorem było Prezydium Zarządu Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP w Czarnocinie. Do 

rywalizacji przystąpiło dziewięciu uczestników  

z dwóch grup wiekowych. W pierwszej części konkursu 

uczniowie rozwiązywali test, którego wynik wyłonił 

finalistów. Następnie w części ustnej finaliści walczyli  

o klasyfikację końcową. Zwycięzcami konkursu zostali: 

I grupa wiekowa – klasy I-IV: 

1 m-ce – Szymon Mędrala – Zespół Szkolno- 

Przedszkolny w Czarnocinie 

2 m-ce – Karol Kapsa – Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Czarnocinie 

3 m-ce – Szymon Zając – Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Czarnocinie 

II grupa wiekowa – klasy V-VIII: 

1 m-ce  - Filip Sobecki – Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Czarnocinie 

2 m-ce – Wiktor Skotarski – Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Czarnocinie 

3 m-ce – Anna Zbojak – Szkoła Podstawowa  

w Cieszkowach

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy Czarnocin. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy 

powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju.  

Naszą Gminę reprezentować będą: Szymon Mędrala   

i Filip Sobecki.  

Ćwiczenia taktyczno- bojowe.  W dniach 29-31 marca 

na obiekcie Urzędu Gminy w Czarnocinie odbywały się 

ćwiczenia taktyczno – bojowe zorganizowane przez 

Państwową Straż Pożarną z Kazimierzy Wielkiej.  

W dniu 31 marca miała miejsce ewakuacja z budynku 

Urzędu Gminy. 

Inwestycje 

Gmina Czarnocin przygotowuje się do realizacji 

zadań, na które otrzymała dofinasowanie w ramach 

Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, czyli: 

 - przebudowy dróg na terenie gminy, 

 - budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości   

Czarnocin, 

- budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz  

z przebudową drogi w miejscowości Malżyce.  

Złożone zostały również kolejne wnioski do II edycji 

Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidują one: 

 - zagospodarowanie terenu wokół grodziska  

w Stradowie, 

 - przebudowę dróg na terenie gminy Czarnocin, 

- termomodernizacje remizo-świetlic. 

 

Jako gmina popegeerowska Czarnocin wnioskuje o: 

 - meliorację centrum wsi Czarnocin, 

 - przebudowę dróg w miejscowościach, w których 

funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.  

Informacje dla mieszkańców 

 

W tym roku nie będą odbierane wyroby zawierające 

azbest, gmina nie otrzymała na ten cel dofinansowania  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

 

  Od 31 marca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

rozpoczął wypłacanie dodatków osłonowych do energii 

elektrycznej. 

 

Gmina pozyskała środki dla szkół w kwocie  120 000,00 

zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.  

 

Gmina pozyskała także środki na dofinansowanie sześciu 

wycieczek – po dwie dla każdej ze szkół - w ramach 

programu „Poznaj swój kraj”. 

 

W kwietniu, w ramach współpracy ze Związkiem 

Strzeleckim Niepodległość im. gen. Bronisława 

Kwiatkowskiego planowane jest szkolenie  

z zakresu obrony cywilnej i zachowania  

w sytuacjach kryzysowych, w którym udział wezmą radni, 

sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek 

organizacyjnych gminy. 


