Połaniec, dnia 11.11. 2014 r.

Projekt Protokołu Nr LXVI/14
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 11 listopada 2014 roku.

(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)
Sesja uroczysta odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Lista obecności radnych Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zaplanowany porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2.

Okolicznościowe przemówienia.

3.

Zakończenie sesji.

Ad. 1

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył uroczystą sesję Rady
Miejskiej z okazji Święta Niepodległości. Poprosił zgromadzonych gości
o powstanie i wprowadzenie pocztów sztandarowych. Następnie odsłuchano hymn
państwowy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Rady Miejskiej oraz Burmistrza
Miasta i Gminy – Jacka Tarnowskiego przywitał wszystkich przybyłych na uroczystą
sesję:
- p. Romana Łowickiego – byłego przewodniczącego Rady Miejskiej,
- p. Jacka Nowaka – radnego Rady Powiatu Staszowskiego,
- prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta

i Gminy Połaniec w tym GDF Suez na czele z p. prezes Alfredą Switek,
p. Mieczysława Kobylarza – dyrektora ds. produkcji oraz p. Bogumiła Jabłońskiego –
dyrektora ds. eksploatacji GDF Suez,
- p. Alicję Kubicę z Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu,
- p. Stanisława Kotlarza – dyrektora Banku Spółdzielczego w Połańcu,
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- dyrektorów placówek oświatowych i pracowników oświaty,
- p. Piotra Wójcickiego – Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu,
- Stanisława Walczyka – Prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Połańcu,
- druhów OSP na czele z p. Mieczysławem Ścisłowskim – Komendantem Miejsko –
Gminnej OSP w Połańcu,
- przedstawicieli ludzi sportu: działaczy LZS, działaczy klubów i sekcji sportowych,
trenerów oraz sportowców,
- przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego,
- kombatantów walk o wolność Naszej Ojczyzny,
- kierowników i pracowników referatów Urzędu Miasta i Gminy,
- sołtysów i przewodniczących osiedli,
- samorządy uczniowskie i młodzieŜ ze szkół z terenu Miasta i Gminy Połaniec,
- poczty sztandarowe,
- harcerzy z Gminy Połaniec,
- mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec,
- przedstawicieli mediów,
- wszystkich gości zaproszonych na uroczystość.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powitał równieŜ współgospodarzy uroczystości:
radnych Rady Miejskiej, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec.
Ad. 2

Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –
p. Stanisław Lolo wygłosił okolicznościowe przemówienie, cyt.:
„Szanowni Państwo,
Zgromadziliśmy się tu dziś, aby jak co roku upamiętnić rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości. 11 listopada jest dniem niezwykle radosnym w kalendarzu
rocznic naszej Ojczyzny. W 1918 r. Polska po 123 latach od rozbiorów odzyskała
wolność i suwerenność. W tym roku przypada 96 rocznica, kiedy Naród Polski moŜe
sam stanowić o swojej przyszłości i przyszłości pokoleń.
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Adam Mickiewicz pisał w „Litanii Pielgrzymskiej” – „...o wojnę powszechną prosimy
Cię Panie”. Polacy byli bowiem jedynym narodem w Europie rozdartym pomiędzy
trzy mocarstwa. Naród miał się prawo cieszyć z wybuchu wojny światowej, bowiem
po raz pierwszy od 150 lat, a zwłaszcza od III rozbioru i utraty niepodległości
Rzeczypospolitej – zaborcy rozpoczęli wojnę między sobą, a w sercach Polaków po
latach zapomnienia i beznadziei oŜyła wiara, która zamieniła się w czyn.
Jedynym politykiem, który przewidział zarówno przebieg i rozwój sytuacji wojennej,
jak teŜ ostateczny rezultat I wojny światowej był Józef Piłsudski. Wielki wizjoner
polityczny i strateg przewidział, iŜ w nadchodzącej wojnie Niemcy i Austro – Węgry
pokonają Rosję, same zaś zostaną pobite przez Anglię i Francję, a być moŜe i przez
Stany Zjednoczone. Taki rozwój sytuacji wojennej wskazał Polakom kierunek ich
działania – najpierw z Niemcami przeciw Rosji, następnie z Anglią i Francją przeciw
Niemcom. Pod koniec I wojny światowej Józef Piłsudski więziony przez Niemców
w twierdzy magdeburskiej był uwaŜany za bohatera narodowego przez znaczną część
społeczeństwa polskiego. Pomimo uwięzienia, ubezwłasnowolnienia i odcięcia od
kraju – wpływy polityczne, jakie miał Józef Piłsudski były ogromne. Był
represjonowany przez Rosjan i Niemców nieprzypadkowo – widzieli oni w nim
zagroŜenie. Dlatego Piłsudski był więźniem politycznym i cytadeli warszawskiej,
i zesłańcem na Syberii, i więźniem rosyjskim, do listopada 1918 więźniem
Magdeburga, aŜ do klęski Niemiec w I wojnie. Po zwolnieniu Piłsudskiego z Niemiec
i jego przybyciu do Warszawy 11 listopada, Rada Regencyjna formalnie przekazała
mu władzę wojskową, zaś 14 listopada – polityczną. Zaczęła powstawać wolna,
suwerenna administracja państwowa. Piłsudski stał się historycznie i realnie Ojcem
Polskiej Wolności, twórcą i wskrzesicielem niepodległego państwa nazwanego później
II Rzeczpospolitą. Przyjął tytuł naczelnika państwa, a tym samym nawiązał do tradycji
Tadeusza Kościuszki, który w 1794 r. jako naczelnik był przywódcą rządu.
To, co wydawało się niemoŜliwe stało się faktem. Wolność i Niepodległość przyszła
nagle, niespodziewanie. Zawdzięczamy to ogromnemu wysiłkowi kilku pokoleń
Polaków, w których sercach i umysłach na zawsze pozostały słowa – Wolność,
Ojczyzna, Honor. Marszałek Józef Piłsudski widząc wciąŜ wiele zagroŜeń dla
Ojczyzny pragnął, aby Polacy byli świadomi, Ŝe o tę niepodległą Polskę, którą
wywalczyło wiele pokoleń, stale trzeba się troszczyć i dbać o jej dobro. Bo wolność
nie jest dana na zawsze, jest czymś co trzeba pielęgnować i nie dać sobie tego wyrwać.
Stał się Ŝywym symbolem nieustraszonej wieloletniej walki o wolność. Walki, gdzie
ryzykował wielokrotnie swe Ŝycie i wolność osobistą.
11 listopada jest to bardzo szczególny dzień, w którym powinniśmy zadać sobie
pytanie, czy w pełni potrafimy docenić poświęcenie i krew przelaną przez przeszłe
pokolenia. Dzisiejszy świat nie jest wolny od obaw. Sytuacja kraju sąsiadującego
z naszym państwem, gdzie dochodzi do regularnych konfliktów zbrojnych, prowadzi
do głębokiej refleksji, zadumy i w końcu obawy – czy wojna nie moŜe stać się równieŜ
i naszym problemem.
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Musimy zatem, naleŜycie pielęgnować i z szacunkiem podchodzić do Święta Dnia
Niepodległości, oddając hołd i cześć tym wszystkim bohaterom, dzięki którym
moŜemy Ŝyć w wolnej Ojczyźnie. Jesteśmy zobowiązani do tego by utrwalać
w młodych ludziach pamięć o bohaterach, którzy oddali krew za naszą wolność
i niepodległość naszej Ojczyzny. Musimy wziąć równieŜ odpowiedzialność za
przyszłe pokolenia. Jesteśmy zobowiązani wychowywać młodzieŜ w duchu
patriotyzmu, gdyŜ jak pisał kiedyś Roman Dmowski:
,,Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim, nie
dlatego tylko, Ŝe mówię po polsku, Ŝe inni mówiący tym samym językiem są mi
duchowo bliŜsi i bardziej dla mnie zrozumiali, Ŝe pewne moje osobiste sprawy łączą
mnie bliŜej z nimi, niŜ z obcymi, ale takŜe dlatego, Ŝe obok sfery Ŝycia osobistego,
indywidualnego znam zbiorowe Ŝycie narodu, którego jestem cząstką, Ŝe obok swoich
spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako całości,
interesy najwyŜsze, dla których naleŜy poświęcić to, czego dla osobistych spraw
poświęcić nie wolno.”
Stwierdzenie: ,,Jestem Polakiem” nie moŜe być dla nas pustym, choć pięknie
brzmiącym słowem. Mówiąc: ,,Jestem Polakiem” przede wszystkim miejmy na
uwadze wartości, które są istotne dla naszego wspólnego, społecznego Ŝycia.
O miłości do Ojczyzny moŜna mówić wiele, trudniej o niej świadczyć. Dziś
zaangaŜowanie patriotyczne nie wymaga od nas ofiary krwi, czy dokonywania
dramatycznych wyborów. Dziś Ŝyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, patriotyzm
XXI wieku więc, to nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca, to
pamięć o historii, tradycji, przekazywanie młodemu pokoleniu prawdziwej historii
naszej Ojczyzny.
Obchody Święta Niepodległości łączą Polaków w kraju i za granicą. Przypominają
poświęcenie przeszłych pokoleń i odpowiedzialność współczesnych za losy Ojczyzny.
Są świętem radości i refleksji. śyczę Państwu i sobie, aby te uczucia towarzyszyły
nam nie tylko 11 listopada, a dziś po 96 latach chylmy czoła przed wszystkimi
bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujmy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych
rodaków.
Dziękuję za uwagę.”
Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił p. Jacek Tarnowski – burmistrz
Miasta i Gminy Połaniec, cyt.:
,, Panie Przewodniczący, drodzy goście, mieszkańcy Połańca,
Spotykamy się tu dziś, aby uczcić 96 rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. To uroczysty, jeden z najwaŜniejszych dla nas Polaków dzień, kiedy
to bez względu na wiek, poglądy polityczne, kaŜdy z nas świętuje to wydarzenie.
Znamy historię tego doniosłego święta. Wiemy jak trudna była droga prowadząca do
wskrzeszenia Polski na mapie Europy. Kiedy w 1795 roku zaborcy skreślili Polskę
z mapy Europy, nie zdołali uczynić jednego – wymazać jej z serc Polaków. Klęska
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rozbiorów i utrata własnej państwowości nie złamały narodu Polskiego. Polaków
łączył wspólny język, głęboka świadomość narodowa oraz tradycja i nasze obyczaje.
Droga powrotu do wolnej Ojczyzny była bardzo trudna i krwawa. Prowadziła przez
walki powstańcze: Insurekcji Kościuszkowskiej, Księstwo Warszawskie, powstania
listopadowe, krakowskie, wielkopolskie, styczniowe, aŜ do zbrojnego czynu legionów.
Polacy z wybuchem I wojny światowej wiązali nadzieję na uzyskanie niezaleŜności
a niektórzy na odzyskanie pełnej wolności. Jednym z tych marzycieli był Józef
Piłsudski. UwaŜał on, Ŝe konflikt wojenny doprowadzi do pokonania Niemiec, Austro
– Węgier i wyeliminowania Rosji. Nawoływał Polaków do walki, twierdził, Ŝe jeśli
chcemy niepodległości to musimy sami o to zabiegać. Po latach wiemy, Ŝe miał rację.
Dobrze przewidywał sytuację ówczesną i moŜliwości odzyskania niepodległości, jakie
otwierały się dla naszego narodu. Wiele pokoleń naszych rodaków czekało
nadaremnie tej chwili, kolejne bo aŜ piąte pokolenie miało to szczęście.
Nasze miasto Połaniec, było równieŜ miejscem walk w tym okresie. Połaniec stał się
świadkiem okrucieństwa, koszmaru i rozmachu wojny. Przeglądając naszą historię
moŜna zauwaŜyć, Ŝe nasi mieszkańcy skłonni byli do patriotycznych zrywów, robili
wszystko, aby nie podporządkować się najpierw Austriakom a potem Rosjanom.
Połaniec w czasie I wojny światowej został zniszczony. śołnierze obu walczących
stron dokonywali rabunków i grabieŜy. Ludzie z bólem i płaczem oddawali
konfiskowaną Ŝywność. Panował głód, szerzyły się choroby, ale Połańczanie trwali
i wytrwali. Po odzyskaniu niepodległości, w naszym mieście zaczęły powstawać
początki nowego Ŝycia. Zawiązywały się stowarzyszenia, komitety niesienia pomocy
biednym. Miasto powoli, cięŜko dźwigało się z upadku. II wojna światowa dla Połańca
równieŜ przyniosła cięŜkie czasy okupacji. Pomimo niemieckich aresztowań
i przymusowych zsyłek do Rzeszy, Połanieccy patrioci nie poddali się. Działały
konspiracyjne ugrupowania: Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, Bataliony
Chłopskie. Sławę w naszym regionie zyskali ,,Jędrusie”, podejmujący akcje
wymierzone w okupanta niemieckiego. Wiele osób walczyło z okupantem. Wielu
naraŜało swoje Ŝycie, Ŝycie bliskich, wielu z nich zginęło, wielu nie wróciło do
rodzinnego Połańca. Dlatego pamiętajmy o nich, piszmy historię, która pokazuje tych
ludzi, jako waŜnych w dziejach naszego miasta i narodu. Niech wciąŜ Ŝywa będzie
pamięć o nich w naszych sercach, o ludziach, dla których walka o niepodległość była
priorytetem ich Ŝycia. Takich oddanych i zaangaŜowanych dla dobra wspólnego ludzi
potrzebujemy równieŜ dzisiaj, ludzi aktywnych i przedsiębiorczych, ludzi którzy
kochają to miasto, kochają tą gminę, szanują i cenią mieszkańców, na których zawsze
moŜna liczyć, ludzi którzy pracują dla społeczeństwa, jednoczących się wokół
najbardziej istotnych spraw miasta i gminy, wyznaczających kierunki rozwoju
i przyszłości naszej małej ojczyzny.
Dziękując serdecznie wszystkim obecnym, chciałbym zakończyć to wystąpienie
Ŝyczeniem, Ŝeby Polska i nasz Naród nigdy nie zaznał przykrych chwil z przeszłości
i zbrojnie nie musiał walczyć o wolność i niepodległość. Aby nigdy Ŝaden Polak nie
musiał ukrywać, Ŝe jest Polakiem, Ŝebyśmy dbali o pamięć ludzi, którzy dla miasta,
dla regionu, dla Polski oddali Ŝycie, jak równieŜ o tych, co serce zamienili na pracę dla
społeczeństwa naszego, ludzi którzy w wielu miejscach zaznaczyli na trwałe swoją
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obecność naszej ziemi połanieckiej. Przypominajmy na kaŜdym kroku młodemu
pokoleniu historię naszej małej Ojczyzny. śyczmy teŜ sobie, abyśmy znów za rok
w zdrowiu spotkali się na patriotycznych obchodach Święta Niepodległości, czego
Państwu wszystkim i sobie serdecznie Ŝyczę.”
Następnie spośród zaproszonych gości głos zabrali:
Pani Alfreda Switek – Prezes Zarządu GDF SUEZ w swym przemówieniu podkreśliła,
Ŝe dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. Wszyscy powinniśmy go obchodzić
radośnie. W tym dniu dano nam moŜliwość świętować a nie walczyć
o niepodległość. Nasi przodkowie na pewno byliby szczęśliwi widząc, Ŝe moŜemy ten
dzień tak szczęśliwie obchodzić, dzięki ich poświęceniu. Powinniśmy przekazywać
pokoleniom historię zarówno polską, jak i historię ludzi na obczyźnie, którzy nie
mogli wrócić do kraju. Uczmy siebie i nasze pokolenia zachować w sercu i pamięci
ten waŜny dzień i to waŜne wydarzenie. Pani Prezes Ŝyczyła wszystkim
zgromadzonym miłego, spokojnego dnia.
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec Połańca, przedstawił krótki rys historyczny
Miasta Lwowa. W dniu 9.02.1918 r. między Rosją, Ukrainą, Austrią i Prusami został
zawarty traktat w ,, Brześciu” nad Bugiem. Traktat nie przewidywał powstania
Państwa Polskiego. Na jego mocy Chełm miał zostać włączony do Republiki
Ludowej, a Galicja Wschodnia wraz ze stolicą we Lwowie miała być przekształcona
w oddzielną prowincję Ukraińską. Rząd austriacki po pewnym czasie uniewaŜnił
postanowienia brzeskie. Niemniej jednak, sprzyjając Ukraińcom pozostawił broń
w magazynach wojskowych. 1 listopada 1918 r. Ukraińcy opanowali miasto Lwów
i tereny na wschód od Sanu. Ukraińska Rada Narodowa proklamowała we Lwowie
powstanie niezaleŜnego Państwa Ukraińskiego. Polacy samoczynnie zorganizowali
obronę Lwowa, której dowodził Czesław Mączyński. Z braku regularnego wojska
w obronie wzięła udział ludność cywilna, równieŜ młodzieŜ i dzieci. Walki trwały do
21 listopada, kiedy oddziały Ukraińskie dowiedziawszy się o idącej odsieczy Polskiej
pod dowództwem gen. Tadeusza Rozwadowskiego z nocy z 21 na 22 listopada uciekły
ostatecznie z miasta. Walki o Lwów trwały jeszcze później, aŜ do 29 kwietnia 1919
roku. 25 czerwca 1919 roku mocarstwa zachodnie upowaŜniły zajęcie tych ziem, aŜ po
rzekę Zbrucz. Południowo – wschodnią granicę Polski na Zbruczu określił traktat
Ryski z 1921 roku z Rosją Radziecką i Ukrainą a kończący wojnę Polsko – Radziecką
w 1920 roku. Ziemie te odzyskaliśmy, jednak po 1939 roku znowu je utraciliśmy
i do dziś nie są nasze. Pan Tadeusz Dalmata powiedział równieŜ, Ŝe musimy doceniać
wolność i niepodległość. Musimy być czujni, bo wolność nie jest dana raz na zawsze.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej podkreślał w swym
przemówieniu, Ŝe historia jest zwierciadłem faktów i wydarzeń minionego czasu.
Obchody 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach, to waŜne
wydarzenie historyczne. KaŜdy zryw kończył się klęską, ale równieŜ kaŜdy zryw
powstańczy odnosił pozytywny skutek - cementował patriotyzm, wzmacniał
i jednoczył Naród Polski. Pokazywał całemu światu, Ŝe Naród Polski, nie pogodził się
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z utratą Niepodległości, z jarzmem zaborcy. 10 listopada 1918 roku został
internowany z Magdeburga Józef Piłsudski. Zostając Naczelnikiem Państwa Polskiego
natychmiast zmobilizował naród do walki, głosząc odezwy i hasła, Ŝe wolności nie
podaruje nam nikt. Wojsko Polskie natychmiast przystąpiło do rozbrojenia Niemców.
11 listopada 1918 r. Niemcy podpisali zawieszenie broni. Przez 123 lata Polska nie
istniała na mapach Europy. Naród Polski mimo tego nie zatracił dąŜności i nadziei na
odzyskanie Niepodległości. Będąc w kraju w 1983 roku Jan Paweł II mówił:
,, Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów,
którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a On pozostał przy Ŝyciu, pozostał
sobą.”
Wielki Polak, wielkie słowa, a ile w tych słowach patriotyzmu, heroizmu. Jan Paweł II
był wielkim patriotą, który walczył o wolność i niepodległość nie tylko Narodu
Polskiego. Walczył o wolność narodów całego świata, skutecznym słowem, którym
nie tylko potrafił kruszyć kamienne serca, ale przyczynił się do skruszenia
wschodniego imperium komunizmu, przyczynił się do uwolnienia Narodu Polskiego
z komunistycznego zniewolenia. To dzięki Janowi Pawłowi II, Prezydentowi Stanów
Zjednoczonych – Ronaldowi Reaganowi oraz Lechowi Wałęsie zawdzięczamy to, Ŝe
dziś moŜemy Ŝyć w wolnym, demokratycznym kraju.
Jak w chwili obecnej wygląda patriotyzm na co dzień. śyjąc w wolnym kraju nie
musimy walczyć. Dzisiejszy patriota to ten, kto szanuje swoją ojczyznę, symbole
narodowe: hymn, godło, flagę narodową, pamięta o waŜnych wydarzeniach
historycznych, ktoś kto wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków na rzecz
ojczyzny. To ten kto przekształca środowisko naszego miasta, gminy po to, aby
mieszkańcom Ŝyło się jak najlepiej. Dzisiejszy patriotyzm polega równieŜ na tym, aby
przekazywać prawdziwą historię a nie zakłamaną. Historia bowiem to fakty,
wydarzenia minionego czasu. Naród, który nie pamięta o swoich bohaterach,
przeszłości, nie zasługuje na dobrą przyszłość.
Kończąc, p. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do słów Cypriana
Kamila Norwida, cyt.: „Ojczyznę zawsze trzeba kochać i szanować bez względu na to,
jaki w niej panuje ustrój, bo czasy przemijają, ustroje się zmieniają, a Ojczyzna
pozostaje ta sama”.
Mieczysław Dziadosz – mieszkaniec Połańca podziękował w swoim przemówieniu
p. Jackowi Tarnowskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec
za
przypomnienie w tak uroczystym dniu o organizacji Bataliony Chłopskie, jednak
wyraził ubolewanie w związku z tym, Ŝe tak mało się mówi o tej organizacji, która
działała zbrojnie w naszym regionie. Pan Mieczysław Dziadosz przypomniał historię
swego wuja, który był – jak twierdzi, dowódcą Legionów Chłopskich o pseudonimie
,, Sokół”. Został skazany na karę śmierci, wykupiony przez Ŝonę otrzymał doŜywotnie
więzienie. Po śmierci Józefa Stalina został uwolniony. Przeszedł kilka operacji,
podczas jednej z nich zmarł. Pan Mieczysław Dziadosz podkreślił, Ŝe to jest
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prawdziwa historia, którą powinni wszyscy znać i przekazywać pokoleniom,
historia o ludziach, którzy walczyli dla nas, o naszą wolność.
Pan Feliks Pławski – mieszkaniec Połańca powiedział, Ŝe dziś mówimy o wolności,
która kiedyś była upragniona, wspominał II wojnę światową, podczas której ludzie
byli mordowani, przebywali w obozach, więzieniach na dalekiej Syberii. Ci, którzy
walczyli w oddziałach partyzanckich, którzy byli na frontach walczyli za wolność dla
nas wszystkich. Zmagali się z wieloma przeciwnościami, rolnik oddawał ostatni
kawałek chleba, Ŝołnierz szedł na wojnę, często nie wracał. Pan Feliks Pławski
powiedział, Ŝe my dzisiaj Ŝyjemy w wolnym państwie i nikomu nie Ŝyczy przeŜyć
związanych z wojną, obozami, więzieniami, okrucieństwem i bezsilnością. Następnie
podziękował za to, Ŝe będzie mógł być świadkiem tak wspaniałej chwili jak otwarcie
mostu na rzece Wiśle, na który czekał od 1939 roku. Pan Feliks Pławski wspominał
moment sprzed kilkudziesięciu lat, gdy jako jedenastoletni chłopiec został zapytany
przez wojsko polskie uciekające na wschód, gdzie jest most, gdyŜ na mapie którą mu
wówczas pokazali był zaznaczony most w miejscowości Maśnik. Kontynuując
p. Feliks Pławski powiedział, Ŝe doczekał mostu a teraz oczekuje na dom dla ludzi
starszych oraz zakładu pracy, który mógłby zapewnić pracę młodym ludziom.
Wobec wyczerpania porządku obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej, p. Stanisław
Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyprowadzenie pocztów
sztandarowych, podziękował wszystkim za udział w sesji, zamknął obrady uroczystej
sesji Rady Miejskiej i zaprosił zgromadzonych na dalsze uroczystości związane
z obchodami 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W dalszej części uroczystości:
 część artystyczna w wykonaniu wychowanków Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu,
 złoŜenie kwiatów na grobach Ŝołnierzy poległych w I i II wojnie światowej oraz
pod pomnikiem poświęconym pamięci Ŝołnierzy Armii Krajowej,
 uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Matki BoŜej
WspomoŜenia Wiernych w Połańcu oraz złoŜenie kwiatów pod KrzyŜem
Kosynierów.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Agnieszka Janowska
Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo

