
                                                             

Szanowni Państwo 

 
Przekazujemy Państwu 14  numer kwartalnika. Myślę, że znajdą w nim Państwo wiele 

ważnych informacji o tym, co aktualnie dzieje się na terenie naszej gminy.  

Są to wydarzenia o dużym znaczeniu społecznym. Realizujemy szereg kolejnych 

kluczowych inwestycji, na które my wszyscy – mieszkańcy gminy oczekiwaliśmy wiele 

lat. Należy do nich m.in. budowa pompowni wody w Mikołajowie, uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego, przebudowa kolejnych dróg gminnych, budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków, zakupienie pojemników na odpady, remonty kolejnych remizo-

świetlic i zagospodarowanie terenów wokół nich oraz latami oczekiwaną termomodernizację wszystkich trzech 

obiektów szkolnych. W naszej gminie wiele się dzieje, i to nie tylko w dziedzinie inwestycji.  

Zapraszam Państwa do przeczytania tego numeru gminnego kwartalnika. 

Życzę Państwu dobrej pogody na czas żniw oraz obfitych plonów. Dzieciom, młodzieży, mieszkańcom  

i wszystkim gościom przebywającym w naszej gminie również dobrego wakacyjnego wypoczynku. 
 

                                                                                                                                           Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                  Wójt Gminy Maria Kasperek 
 

30 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  

w Czarnocinie odbyła się  sesja Rady Gminy, której 

uroczystego charakteru nadali przybyli goście, m.in.:  

Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator 

Oświaty, pan Jan Nowak – Starosta Kazimierski, 

Prezes Gminnego Zarządu ZNP – Pani Beata Buła, 

dyrektorzy szkół. Wszystkich zebranych powitał 

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Warszawa. 

Wójt Gminy Maria Kasperek przedstawiła przebieg 

realizacji zadań oświatowych w naszej gminie. Szereg 

programów edukacyjnych i prozdrowotnych  

realizowanych przez placówki oświatowe było 

dofinansowywane lub w całości  finansowane przez 

gminę. Pani Wójt podziękowała dyrektorom szkół  

i wszystkim nauczycielom za pracę podkreśliła także  

wysoki poziom uzyskanych wyników sprawdzianu  

klas szóstych oraz egzaminów gimnazjalnych  w tym roku szkolnym. Wyniki uzyskane przez szkoły podstawowe 

dały gminie Czarnocin III m-ce w powiecie,  a szczególnie wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych -  

I miejsce w powiecie  a  IV w województwie. Pani Kurator  i Pan Starosta  także pogratulowali wyników 

 i  podziękowali  nauczycielom oraz  Pani Wójt i  Radzie Gminy za  zrozumienie potrzeb i zaangażowanie  w sprawy 

oświaty, a na przyszłość życzyli wielu osiągnięć i sukcesów. 

 

Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – Szansa na lepszy start w przyszłość” w gminie Czarnocin. Jest to kwota 546.879,78 -

100% dofinansowania, w ramach którego 30 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatnie zestawy komputerowe,  

bezpłatny dostęp do Internetu i bezpłatny pakiet szkoleń. Nowe  pracownie komputerowe otrzymają także 4 jednostki 

podległe gminie; tj. Szkoła Podstawowa w Czarnocinie, Szkoła Podstawowa w Sokolinie, Gimnazjum w Cieszkowach 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Regulamin naboru beneficjentów, termin naboru oraz wszystkie informacje 

związane z w/w Projektem zainteresowani znajdą  na stronie internetowej gminy: www.czarnocin.com.pl. - zakładka 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Informacje można także uzyskać  pod numerem telefonu - 41 3512028. 
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10 kwietnia Biskup Diecezji Kieleckiej - Jego 

Ekscelencja Kazimierz Gurda gościł  z wizytą 

duszpasterską  w   Szkole Podstawowej w Czarnocinie 

oraz w Gimnazjum w Cieszkowach. W spotkaniu 

uczestniczyły dzieci, młodzież, kadra pedagogiczna, 

rodzice a także Pani Wójt. Ks. Biskup podziękował za 

kwiaty i piękne powitania a także występy szkolnych 

artystów, podkreślił rolę nauki oraz skierował  słowa 

uznania dla nauczycieli za trud nauczania i wychowania 

młodego pokolenia, udzielił także pasterskiego 

błogosławieństwa.   

Wizyta ks. biskupa w Szkole Podstawowej w Czarnocinie 

10 kwietnia w Komendzie PSP w Kazimierzy W. odbył 

sie Finał Powiatowy XXXVII edycji Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom”. W kategorii wiekowej -  szkoły podstawowe,  

III m-ce zajął finalista gminnych eliminacji, Patryk 

Ścipiór- uczeń kl. VI SP  w Sokolinie. 

16 kwietnia  pod patronatem Wójta Gminy  odbyły się 

gminne obchody 74. rocznicy „Zbrodni Katyńskiej”, 

które upamiętniają zbrodnie dokonane  w 1940r.  

w Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje. Uroczystość 

rozpoczęła się mszą św. w kościele w Czarnocinie  

w której uczestniczyły władze gminy, powiatu, 

dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, 

przedstawiciele Koła Emerytów, delegacje pocztów 

sztandarowych, OSP, mieszkańcy. Do zebranych kilka 

słów przypominających  te bolesne wydarzenia z naszej   

najnowszej historii skierowała P. Wójt. Następnie pod 

„miejscami pamięci” złożono kwiaty i zapalono znicze. 

25 kwietnia odbyło się przedstawienie pod hasłem 

„Czyste powietrze wokół nas”,  przygotowane przez  

Publiczne Przedszkole oraz VI klasę SP z Czarnocina. 

Głównym przesłaniem tego spektaklu było zwiększenie 

świadomości dorosłych w zakresie ochrony zdrowia 

dzieci przed działaniem dymu tytoniowego, szkodliwości 

biernej ekspozycji na dym tytoniowy oraz wykształcenie 

postawy asertywnej w stosunku do palących w otoczeniu 

dzieci. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: 

władze gminy, radni, lekarz medycyny K. Porębski, który 

przedstawił ciekawą prelekcję. P. Wójt wyraziła nadzieję, 

że nabyta wiedza i wrażliwość zachęcą wszystkich do 

realizacji przedstawionych założeń.  

 

Fragment przedstawienia z udziałem smoka Dinka 

28 kwietnia – w Urzędzie Gminy w Czarnocinie odbyło 

się walne zebranie członków Lokalnej Grupy 

Działania „Perły Ponidzia”. Pani Wójt jako gospodarz 

spotkania przedstawiła krótką prezentację nt. naszej 

gminy, podkreślając wartość zasobów przyrodniczych  

i kulturowych. W trakcie spotkania podjęto uchwały  

dot. zmian w Statucie, zmiany Lokalnej Strategii 

Rozwoju,  zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 

2013r. 

03 maja uroczyste gminne obchody 223. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą 

św. w kościele w Czarnocinie z udziałem władz 

samorządowych, powiatowych, pocztów sztandarowych  

i zgromadzonych w świątyni mieszkańców. Pani Wójt 

podkreśliła w swoim przemówieniu że to majowe święto 

jest dla nas Polaków dniem szczególnym, znakiem 

polskiej mądrości i otwartości, odbudowania przyszłego 

państwa a także okazją do dawania publicznego 

świadectwa miłości do Ojczyzny, Następnie złożono 

wiązanki kwiatów  w miejscach pamięci narodowej  

a wszyscy uczestnicy uroczystości obejrzeli  program 



 
 
artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły 

Podstawowej z Czarnocina i z Gimnazjum  

w Cieszkowach. 

4 maja – święto służb pożarniczych których patronem 

jest św. Florian. O zdrowie i opatrzność bożą dla 

strażaków modlono się w kościele parafialnym  

w Probołowicach. Pani Wójt  podziękowała druhom 

strażakom za pełną poświęceń służbę pełnioną  w naszym 

lokalnym środowisku. 

9 maja - uczniowie Gimnazjum im. Armii Krajowej 

 w Cieszkowach wzięli udział w organizowanym  przez 

Wójta Gminy Czarnocin  I Stradowskim Marszu na 

Orientację. Młodzież podzielona na dwu i trzy-osobowe 

drużyny miała za zadanie zlokalizowanie sześciu 

punktów rozmieszczonych w różnych miejscach 

Grodziska. Po zakończeniu konkurencji było ognisko  

i pieczenie kiełbasek podczas którego o  największym  

w Polsce wczesnośredniowiecznym Grodzisku  

w Stradowie opowiadał zaproszony na tą okazję 

archeolog P. Jan Bulas. Ta impreza miała na celu 

zapoznanie uczestników z wielkim bogactwem 

historycznym jakie znajduje się na terenie naszej gminy 

 a także z obchodami 70-lecia utworzenia Republiki 

Pińczowskiej.  

Uczestnicy rajdu 

13 maja w Kraśniowie miała miejsce międzynarodowa 

konferencja pod hasłem „Znaczenie potencjału 

eksportowego sektora warzywniczego dla gospodarki 

regionu kazimierskiego i pińczowskiego”. Na 

konferencję zaproszono przedstawicieli ambasad, m.in. 

ze Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Ukrainy, którzy 

mogliby  pomóc gminom naszego powiatu w  nawiązaniu 

kontaktów handlowych. Uznano, że istnieje konieczność 

eksportowania  dużych, jednolitych partii towarów, co 

zapewni stałość cen i  stałych odbiorców  od lokalnych 

producentów warzyw.  

 

15 maja w Kazimierzy W. miało miejsce spotkanie  

z  Radcą Generalnym w Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Zofia Krzyżanowską. Tematem spotkania 

był „Rozwój różnych gałęzi rolnictwa  

z uwzględnieniem Funduszy Unijnych na lata 2014-
2020”. W spotkaniu wzięli udział  rolnicy z całego 

powiatu, w tym liczna grupa rolników z naszej gminy. 

 

15 maja na Orliku w Cieszkowach odbyła się 

inauguracja „Turnieju w piłce nożnej o puchar Wójta 

Gminy Czarnocin”. Rozgrywki przebiegają zgodnie  

z ustalonym harmonogramem, potrwają do końca 

września. 

Fragment turnieju 

20 maja – zespół uczniowski  z Gimnazjum  

w Cieszkowach w składzie: Zuzanna Durbacz, Emilia 

Gruszka i Klaudia Wojas zdobył tytuł Laureata  

I miejsca za projekt „Elektroodpady zbierasz – naszą 

Ziemię wspierasz” . W ogólnopolskim konkursie na 

najlepsze przedsięwzięcie uczniowskie Zespół wykazał 

się kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu projektu.  

 

22 maja w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie –

prelekcja pt. „Profilaktyka raka piersi, czynniki 

predysponujące do powstania raka piersi i możliwości 

leczenia”. Mamy nadzieję, że mieszkanki naszej gminy 

będą regularnie przeprowadzały badania 

mammograficzne i cytologiczne. 

 

26 maja świętowaliśmy Dzień Matki w Centrum 

Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie a 28 maja  

w Przedszkolu Samorządowym w Czarnocinie.  

W obydwu placówkach swoich milusińskich w przekazie 

artystycznym pełnym  gorących uczuć i miłości 

podziwiały wzruszone mamy i  zaproszeni goście. 

30 maja w Kazimierzy W. odbyły się Wojewódzkie 

obchody Dnia Strażaka połączone z poświęceniem  

i otwarciem nowej strażnicy oraz nadaniem sztandaru dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Gminę Czarnocin reprezentowali przedstawiciele władzy 

samorządowej oraz delegacje jednostek OSP z terenu 

naszej gminy: Sokolina, Czarnocin, Bieglów, Cieszkowy, 

Ciuślice, Kolosy, Swoszowice, Stradów. Strażackie 

święto było okazją do odznaczeń i awansów; brązowym 

medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczona została 

także Pani  Wójt. 

1 czerwca –  Międzynarodowy Dzień Dziecka 

świętowany był we wszystkich placówkach oświatowych 

w gminie. Dla wszystkich dzieci zorganizowano gry, 

konkursy, zabawy, dyskoteki. Tradycyjnie jak co roku  

wszystkie dzieciaki z okazji Ich święta otrzymały słodki 

poczęstunek. 

6 czerwca - III Powiatowy Przegląd Małych Form 

Teatralnych w Kazimierzy W. Uczennice z SP Sokolina 

kolejny raz udowodniły, że są najlepsze w przedstawieniu 

„Precz z fajeczkami”,  zajmując I m-ce. 



 
 

Szkolny teatrzyk „Muchomorek” z SP Sokolina 

09 czerwca – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. 

7 drużyn OSP rywalizowało ze sobą w dwóch 

konkurencjach; sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach 

bojowych. Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja, 

w której sędzią głównym był mł. bryg. Andrzej Krupa. 

Po zsumowaniu wyników dwu konkurencji  na podium 

znalazły się:     OSP Bieglów             I m-ce 

                          OSP Sokolina            II m-ce 

                          OSP Cieszkowy        III m-ce. 

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy 

Czarnocin wręczyli:  Wójt - Maria Kasperek, Komendant 

Powiatowy -  PSP Kazimierz Zabłotny, Przewodniczący 

Rady Gminy - Kazimierz Warszawa. 
 

11 czerwca w budynku gminy odbyło się spotkanie 

informacyjne: „Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020” organizowane przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tematem 

spotkania było: m.in. premie dla młodych rolników, 

premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, 

modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja 

małych gospodarstw. W spotkaniu uczestniczyli Państwo 

sołtysi. 

 
12-14 czerwca gościliśmy młodzież  z powiatu 

kazimierskiego  podczas XXXVII Rajdu po Ziemi 

Kazimierskiej, którego celem było m.in. uczczenie 70. 

Rocznicy walk o Republikę Pińczowską, zapoznanie się  

z historią i tradycją naszego regionu, propagowanie 

sportu i turystyki oraz zdrowego stylu życia. 

Organizatorami Rajdu byli: Starosta Kazimierski i Wójt 

Gminy  Czarnocin. W Rajdzie uczestniczyła także 

młodzież z Gimnazjum w Cieszkowach z opiekunami;  

P. Małgorzatą Robak i P. Piotrem Wasikiem. Trasa rajdu 

rozpoczęła się w Chrobrzu a w Stradowie uczestnicy 

zatrzymali się na nocleg, u stóp Grodziska spędzili miły 

wieczór przy ognisku piekąc kiełbaski. 

18 czerwca naszą gminę odwiedził Wicewojewoda 

Świętokrzyski Grzegorz Dziubek z  Komendantem Hufca  

ZHP Łask phm Edwardem Kondratiukiem.  Obaj 

Panowie przybyli  z  wyprawkami (plecaki pełne 

przyborów szkolnych) dla 44 dzieci  z terenu naszej 

gminy, które wyjechały  w marcu do Zakopanego na 5-

dniowe warsztaty ekologiczne w ramach Projektu 

„Pomocna dłoń – wypoczynek dzieci z terenów klęsk 
żywiołowych”. Uczestnikami wyjazdu były dzieci 

rolników, którzy ponieśli szkody podczas nawalnych 

dreszczów i gradów w  ubiegłym roku.  Inicjatorem tej 

akcji  była Pani Wójt, która usłyszała  słowa pochwały od 

przybyłych gości za  podjęcie inicjatywy i wykorzystanie 

szansy. To spotkanie było również okazją do 

podsumowania jeszcze jednego zrealizowanego 

programu  - nauki pływania „Umiem pływać”,  

w którym brało udział 30 uczniów, z obu szkół 

podstawowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

certyfikaty oraz gratulacje od Pani Wójt i Pana 

Wicewojewody.  

 

22 czerwca – I Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej w Czarnocinie, który wpisał się  

w obchody 70. Rocznicy Powstania Republiki 

Pińczowskiej a którego inicjatorem była Wójt Gminy 

Maria Kasperek. Do konkursu przystąpiło 29 

uczestników w czterech kategoriach wiekowych. 

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wykonując różne 

interpretacje znanych utworów patriotycznych.  

7-osobowe jury przyznało wyróżnienia; w pierwszej 

kategorii wiekowej dla Jakuba Pobiegi, w drugiej dla 

Gabrieli Biesagi, w trzeciej dla Aleksandry Pobiegi w IV 

kategorii dla ”Seniorów”. Przyznano  także Grand Prix 

Przeglądu dla Alicji Paczkowskiej, uczennicy 

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach, za 

wykonanie utworu Ireny Santor „Powrócisz tu”. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali  podziękowania oraz pamiątkowe 

dyplomy a wyróżnieni i zwyciężczyni nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Wójta Gminy  /na zdj. grupa „Seniorów”/ 



 
 
23 czerwca – cztery uczennice Gimnazjum: Róża 

Laskowska, Kamila Zając, Katarzyna Kuciak  

i Magdalena Okaz oraz opiekun Krzysztof  Nurkowski  

 

zostali przyjęci w ogrodach prezydenckich przez  

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego 

małżonkę. Na spotkanie przybyli laureaci 

ogólnopolskiego konkursu związanego z obchodami  

25. rocznicy czerwcowych wyborów pn. „Młodzi dla 

wolności”. Sponsorem wyjazdu uczniów była Gmina 

Czarnocin. W wyjeździe do Warszawy uczestniczyła 

także 14-osobowa grupa uczniów w nagrodę za aktywny 

udział w życiu szkoły i w gminnych przedsięwzięciach 

kulturalnych. 
 

27 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2013/201. Tradycyjnie uczniowie, rodzice, nauczyciele 

oraz władze gminy uczestniczyli w mszach św. 

odprawionych przez szkolnych katechetów. Pani Wójt 

dla wyróżniających się i kreatywnych uczniów 

ufundowała nagrody książkowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: nagrodzone uczennice - Paula Szafrańska, Weronika 

Kubicka, Emilia Gruszka, Zuzanna Durbacz, Klaudia Wojas 

 

Wzorem lat ubiegłych dzieci i młodzież w wieku od 7 do 

16 lat ma możliwość uczestniczyć w zorganizowanym  

przez Gminę, czynnym wypoczynku na półkoloniach  

w terminie od 28.07 do08.08. 2014. Warunkiem 

uczestnictwa jest opłacanie składki KRUS przez jednego 

z rodziców dziecka. 

 

Zakończone inwestycje i przetargi  w II kw. br. 
- Zagospodarowanie terenu  w  centrum miejscowości 

 Cieszkowy 

 - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Czarnocin 

-Przebudowa drogi gminnej Soboszów – Zawada,  

dł. 1187 mb.                                                  /na zdjęciu/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Budowa pompowni wody w Mikołajowie   /na zdjęciu/ 

 

- 

Przebudowa drogi gminnej Kolosy-Kosówka  

dł.381 mb.                                           /na zdjęciu/  

- - 

27.05.  przetarg na Dowóz i odwóz uczniów do szkół 

podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin, 

usługę w roku szk. 2014/15 będzie wykonywał Adam 

Sambur, Usługi Przewozowe 

- 03.06.  Zakup pojemników na odpady komunalne  
- 17.06. rozstrzygnięto przetarg na Świadczenie usług 

odbioru i transportu odpadów komunalnych 
powstających na terenie Gminy Czarnocin. Od 1 lipca 

2014r. do 31 grudnia 2015r. usługi te będzie świadczyć 

P.P.H.U. TAMAX  

 -  nowe przepusty wykonane:   
     w  Miławczycach                         i  w Korycie 

                                         

 

 



 
 
Inwestycje i przetargi w trakcie realizacji: 

 

- Budowa budynku Filii Bibliotecznej 

w Michałowicach                                     /na zdjęciu/ 

-Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej – prace przy obiekcie  Szkoły  Podstawowej 

w Sokolinie są wykonane w 80%, w Gimnazjum  

w Cieszkowach termomodernizacja jest w trakcie 

wykonania (w 50%), w Szkole Podstawowej  

w Czarnocinie –prace zostały rozpoczęte.   

- 28.05.wyłoniono wykonawcę dostawy kruszywa 

łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego 

utrzymania dróg gminnych w 2014r. - II etap.  

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków, zadanie  jest  

w trakcie realizacji. 

- Przebudowa drogi Malżyce o dł. 529 mb.  – w lipcu 

rozpocznie się realizacja  

 - rozpoczęte prace przy Remoncie i modernizacji 

świetlicy wiejskiej w Bieglowie.  
 - Pani Wójt podpisała w Urzędzie 

 Marszałkowskim umowę na  Budowę ogrodzenia  

i placów zabaw  w  Zagajowie i Dębianach. 

-Została podpisana  umowa na montaż witaczy i tablic 

informacyjnych, oraz na  monografię gminy. 

- 03.07. został ogłoszony przetarg na  Modernizację  

i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz 

zagospodarowanie terenu wokół budynku  

w miejscowości Stradów. 

 

 

Gmina złożyła  kolejne wnioski:  

- na budowę wodociągu w Zagajowie /Bugaj, Podlesie/ 

- na przydomowe oczyszczalnie ścieków – II edycja 

- na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  

w Opatkowiczkach i  Miławczycach  wokół świetlic  

w Miławczycach i Opatkowiczkach”   

- na „Doposażenie i modernizację świetlicy wiejskiej  

w Miławczycach i Opatkowiczkach”. 

Dobra współpraca mieszkańców Stropieszyna, 

samorządu oraz ks. Proboszcza Parafii Sokolina 

zaowocowała wykonaniem  remontu zabytkowej 

kapliczki w Stropieszynie. Gratulacje dla mieszkańców! 

Kapliczka w Stropieszynie w obecnym stanie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystując  

środki Unii Europejskiej realizuje kolejny Projekt. 

Zakończył się  kurs zawodowy „Bukieciarz – florysta  

z elementami aranżacji ogrodu”, w którym udział wzięło 

5 kobiet. We wrześniu  rozpocznie się drugie szkolenie. 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Mogą zgłaszać się 

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby 

zatrudnione, w tym rolnicy, z terenu Gminy Czarnocin. 

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.  

07 lipca - międzynarodowa wizyta Arian  w naszej 

gminie. Potomkowie Braci Polskich ze Stanów 

Zjednoczonych, mniejszość węgierska z Rumunii, oraz 

przedstawiciele warszawskiego Towarzystwa Unitarian 

odwiedziła zbory ariańskie w Kolosach i w Cieszkowach. 

Wizyta miała związek m.in. z podjęciem inicjatywy 

wyremontowania tych zabytkowych budowli. Podczas 

spotkania w Urzędzie Gminy Pani Wójt  została 

uhonorowana dyplomem uznania „ za wkład w ochronę 

dziedzictwa złotego wieku Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów”. Goście pozostali  pod ogromnym wrażeniem 

tego spotkania i zapowiedzieli kolejne wizyty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 10.08                                    

50-lecie OSP Ciuślice                                            17.08 

Dożynki gminne                                                    24.08 

Narodowe czytanie                                                07.09 

Nadanie imienia Batalionów Chłopskich  

Szkole Podstawowej w Czarnocinie                   19.09 


