Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

IV Trzeciomajowy Zlot Rowerowy
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości w Woli Kutowej gm. Czarnocin zostały
rozpoczęte o godz. 10:00 przejazdem ponad czterdziestoosobowej grupy rowerowej questem „Droga Zawierzenia”
spod kościoła parafialnego w Czarnocinie poprzez umajone wiejskie drogi do kaplicy w Woli Kutowej.

Następnie cykliści, zaproszeni goście, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych jak również mieszkańcy
gminy Czarnocin oraz ościennych gmin uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. odpustowej na placu przed kaplicą pod
wezwaniem NMP Królowej Korony Polskiej. Podczas homilii dzieci z Woli Kutowej przedstawiły historię upamiętniającą
40 – rocznicę istnienia tutejszej kaplicy. Przed zakończeniem mszy św. została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa
tablica „40 – ROCZNICA BUDOWY KAPLICY; 100 – ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”. Po zakończeniu mszy
św. ks. kanonik Bogdan Jeleń poświecił rowery oraz rowerzystów, błogosławiąc ich na nowy sezon rowerowy.
Chór szkolny z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Czarnocinie pod kierunkiem pana Marcina Ruty przedstawił program
słowno-muzyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Następnie Dziecięcy Zespół KORALIKI z Czarnocina przedstawił widowisko „Wiosna”.
Tradycyjnym elementem Trzeciomajowych Zlotów Rowerowych jest Przegląd Pieśni Maryjnych już VII edycja, w której
występujący prezentują utwory o tematyce religijnej. W tej części wystąpiły: Schola Parafialna z Czarnocina, Orkiestra
Dęta z Czarnocina oraz młodzież szkolna.
Odbył się również pokaz strażacki – ratownictwa drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy, w którym
zaprezentowała się Ochotnicza Straż Pożarna z Dalkowa.
W Zlocie nie zabrakło również występów Ludowej Biesiady z Czarnocina, Zespołu „Tęcza” z Wiśniowej Góry, Kapeli
Podwórkowej Tolka Gałązki z Moszczenicy.
Gwiazdą wieczory była formacja „Letni, Chamski Podryw”, która dała przepiękny koncert.
Po za sceną można było podziwiać na straganach lokalną twórczość ludową, a dla najmłodszych do dyspozycji były
dmuchańce oraz malowanie buziek.

Patronat nad imprezą „IV Trzeciomajowy Zlot Rowerowy” objął Starosta Powiatu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała.

Zlot został współorganizowany za środków na realizacją zadania publicznego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa – w
ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Czarnocin.
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