UCHWAŁA Nr 550/LII/2018/2018
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie uczczema 100-/ecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
994 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:
§1

Włączając się w Narodowe obchody 100-lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską Niepodległości,
Rada Miejska w Serocku w imieniu własnym oraz całej społeczności lokalnej pragnie upamiętnić wydarzenia
związane z odzyskaniem niepodległości. Rada Miejska przywołuje wydarzenia, za sprawą których po 123 latach
niewoli wszyscy cieszymy się dziś suwerennością.
Kultywowanie idei odrodzenia Państwa Polskiego oraz krzewienie w trakcie trwania niewoli ducha
patriotyzmu pozwoliło odrodzić się polskiemu społeczeństwu. Odzyskanie wolności możliwe było dzięki
bohaterstwu Polaków na wielu polach bitewnych, ale także dzięki codziennej walce o zachowanie duchowej,
intelektualnej oraz materialnej woli istnienia Narodu polskiego. Wola istnienia Niepodiegtej Ojczyzny nigdy nie
zgasła w sercach Polaków, którzy przez lata niewoli podtrzymywali ducha wolności i niezachwiane przekonanie
o łączącym wszystkich obowiązku odzyskania suwerenności. Dążenia do odzyskania niepodległości nie oslab~a
trwająca ponad 100 lat niewola, w trakcie której krwawo tłumiono powstania narodowe.
Uczczenie pamięci rodaków walczących o odzyskanie niepodległości to wyraz szacunku dla ich
bohaterskiej postawy. Jest to również ciążący na Nas obowiązek wskazywania wzorców postępowania obecnemu
oraz przyszłym pokoleniom. Należy pamiętać, że odzyskanie suwerenności wymagało zaangażowania
społeczności wokół tej idei, a także gotowości do walki i ofiarowania życia za Niepodległą Ojczyznę'
W związku z tymi historycznymi wydarzeniami Rada Miejska w Serocku w sposób szczególny zwraca się
do całej społeczności Miasta i Gminy Serock z apelem o szczególne uczczenie 100-lecia Niepodleglej ! Niech ten
wyjątkowy rok służy również pobudzeniu aktywnoś.ci obywatelskiej, rozwojowi lokalnej demokracji oraz wzrostowi
świadomości potrzeby wspólnej pracy na rzecz Miasta i Gminy Serock. Nasi przodkowie zaangażowani w walkę
o niepodległość oraz budowę Rzeczypospolitej, zasługują na szacunek i pamięć za swoje dokonania. Ich
poświęcenie powinno być dla Nas zobowiązaniem w dążeniu do jednoczenia wokół ważnych wydarzeń.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

