Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Święto Niepodległości w Gminie Czarnocin
Gmina Czarnocin świętowała obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, już w piątek 10 listopada
gdzie w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Czarnocinie o godzinie 10:30 odbył się uroczysty apel ku pamięci ofiar i
wszystkich walczących o niepodległą Polskę. W Szkole Podstawowej w Szynczycach obchody rozpoczęły się o godzi
nie 10:50. Młodzież w inscenizacjach słowno - muzycznych opowiadała o losach Polski podczas zaborów i wielkiej
radości jaka płynęła z serc polaków z odzyskania niepodległości.
11 listopada zaś, już od świtu na domach i budynkach użyteczności publicznej powiewały biało - czerwone flagi co jest
dowodem na zachowanie pamięci mieszkańców gminy oraz poczucia narodowej integracji. O godzinie 17:00 w
kościele parafialnym pw. WNMP w Czarnocinie odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny którą
poprowadził ks. Kanonik Bogdan Jeleń, proboszcz parafii. We mszy świętej uczestniczyli druhowie strażacy oraz poczty
sztandarowe. Podczas uroczystej mszy krótki program patriotyczny zaprezentował Zespół Ludowa Biesiada, Orkiestra
Dęta oraz reprezentacja Dziecięcego Zespołu Koraliki. Na zakończenie mszy św. Ks. Proboszcz poprosił o zabranie
głosu Wójta Gminy Romana Miksę. Wójt w swym przemówieniu podkreślił - „11 listopada to symbol miłości Ojczyzny,
walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Jak mówił poeta - Czym jest wolność, wie ten kto ją stracił. Ten
kto przeżył niewolę i śmierć widział braci.”

Dalszy ciąg obchodów święta odzyskania niepodległości miał miejsce w niedzielę 12 listopada. W tym dniu Łódzki
Związek Motorowy „Motosportklub” przy współpracy z Gminą Czarnocin realizował II Rajd Niepodległości. Rajd
rozpoczął się o godzinie 10:00 i przebiegał przez dwa odcinki. Odcinek Wola Kutowa – Rzepki, oraz odcinek Czarnocin.
W rajdzie wzięło udział 30 aut. Wójt Roman Miksa wręczając zwycięzcom puchary, gratulował uczestnikom pasji oraz
zaangażowania w realizację swych sportowych marzeń i przekazał zaproszenie na przyszły rok aby również w tej
formie uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
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