PROTOKÓŁ NR LIV/18
z sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
w dniu 18 października 2018r.
Sesja rozpoczęła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie o godz. 17:00.

Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński powitał wszystkich zgromadzonych
Radnych, wójtów, burmistrzów oraz przewodniczących Rad Gmin oraz serdecznie powitał
dyrektorów szkół oraz przedstawicieli służb mundurowych. Następnie otworzył LIV sesję Rady
Powiatu Piaseczyńskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
i stwierdził, że obecnych jest 22 Radnych, co stanowi quorum. Lista obecności w załączniku.
Ad.2 Powitanie – Przewodniczący Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński poinformował, że zebraliśmy się, aby
oddać hołd twórcom i obrońcom odrodzonego w listopadzie 1918 roku Państwa Polskiego, aby dać
świadectwo naszej wdzięczności dla pełnej poświęcenia i bohaterstwa walki wielu pokoleń
mieszkańców ziemi piaseczyńskiej. Tym wszystkim, którzy walczyli i trudzili się w służbie
Ojczyzny winniśmy pamięć i najwyższe uznanie. Poinformował, że Powiat Piaseczyński włącza się
aktywnie w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Oprócz dzisiejszej
Uroczystej Sesji Rady Powiatu oraz widocznej tutaj okolicznościowej wystawy, do której
obejrzenia gorąco Państwa zachęcam. Zaznaczył, że jesteśmy także współorganizatorem głównych
obchodów, które odbędą się w Piasecznie 11 listopada. Korzystając z okazji serdecznie zaprosił do
udziału w tych uroczystościach. Poinformował o zbliżającym się powoli do punktu kulminacyjnego
rok Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości skłoni nas wszystkich do refleksji. Nasze
pokolenie
ma
wyjątkowe
szczęście.
Żyjemy
w
wolnej
i niepodległej Polsce. Jednak ta wolność nie jest dana na zawsze. Pamiętajmy, że cały czas musimy
ją pielęgnować.
Ad.4 Rys historyczny Drogi do Niepodległej – Włodzimierz Bagieński.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński
przywitał serdecznie
dr Włodzimierza Bagieńskiego oraz poprosił o wygłoszenia prelekcji poświęconej rysowi
historycznemu pod tytułem: „Drogi do Niepodległej”.
Dr.
Włodzimierz
Bagiński
tytułem: „Drogi do Niepodległej”.
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Ad.7 Zaproszenie do obejrzenia wystawy Drogi do Niepodległej i włączenia się do akcji Mamy
Niepodległą!

Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaprosił wszystkich zaproszonych gości
do obejrzenia wystawy Drogi do Niepodległej i włączenia się do akcji Mamy Niepodległą!
Ad.6 Występ artystyczny.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński zaprosił wszystkich zaproszonych gości
do obejrzenia występu artystycznego przygotowanego przez uczennice z ZS im. E. Plater w
Piasecznie.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński podziękował Pani Dyrektor Małgorzacie
Łukasiak – Zamoyskiej oraz uczennicą Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie za
przygotowanie występu artystycznego. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił
wszystkich na uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia poświęconego pamięci mieszkańców
ziemi piaseczyńskiej walczących o niepodległość Ojczyzny.
Ad.5 Odsłonięcie kamienia z tablicą pamiątkową oraz wystąpienie Starosty.
Uroczyste odsłonięcie kamienia z tablicą upamiętniającą zostało poprowadzone przez Kadetów z
Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego z Góry Kalwarii. Uroczystość
została poprowadzona przez:
- Dowódcę - kadet Dominik Strzelczyk,
- Narratora - st. kadet Karolina Kamińska,
- Dowódca Warty Honorowej - mł. kadet Patryk Jakubowski.
kadet Dominik Strzelczyk w imieniu Kombatantów i Weteranów walk o niepodległość
Rzeczpospolitej Polski, oraz w imieniu organizatorów spotkania: Starosty Wojciecha Jerzego
Ołdakowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego Włodzimierza Rasińskiego,
przywitała serdecznie wszystkich zebranych, na uroczystym Apelu, poświęconemu odsłonięcia
obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.
Zaznaczyła, że zgromadziliśmy się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Piasecznie by ocalić
od zapomnienia poległych żołnierzy i mieszkańców Powiatu, którzy oddali swoje zdrowie i młode
życie
w
walce
za
Ojczyznę
–
Polskę.
Zaznaczyła, że my kadeci, w roku obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Państwo Polskie, dzisiejszą uroczystość, chcemy dedykować wszystkim walczącym o wolność,
niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny. Poprosiła Starostę Piaseczyńskiego Wojciecha
Ołdakowskiego o zabranie głosu.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski przywitał wszystkich zaproszonych gości.
Zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jest
wyjątkowa. Powiedział, że „Cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem i złożyć hołd tym wszystkim,
którzy walczyli o to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju, mówić po polsku
i pielęgnować naszą wspaniałą tradycję”.
st. kadet Karolina Kamińska zaznaczyła, że za chwilę odbędzie się uroczyste odsłonięcie obelisku

upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. Obelisk ten ma
być dla obecnych i przyszłych pokoleń symbolem czci, szacunku i wdzięczności dla tych, którzy
niezłomną postawą i służbą dla Ojczyzny oraz całym swym życiem dali bezprzykładne świadectwo
ofiarności i patriotyzmu w walce o niepodległość Polski. Niechaj będzie także przesłaniem i
przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń, aby nigdy więcej, nikt nie podważył się wymazywać
z pamięci bohaterów walki o suwerenną i niepodległą Polskę. Poinformowała, że na obelisku
widnieje napis:
„W 100-lecie odzyskania niepodległości w hołdzie Mieszkańcom ziemi piaseczyńskiej walczącym
o niepodległość Ojczyzny” - Samorządowcy i Mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego.
st. kadet Karolina Kamińska poprosiła Starostę Piaseczyńskiego Wojciecha Ołdakowskiego oraz
Przewodniczącego Rady Powiatu Włodzimierza Rasińskiego o odsłonięcie obelisku
upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. Po uroczystym
odsłonięciu obelisku poprosił księdza kanonika Andrzeja Krynickiego, proboszcza parafii św. Anny
o
modlitwę
za
poległych
i
pomordowanych
w
walce
o niepodległość Polski i jednocześnie prosiła o poświęcenie obelisku upamiętniającego
100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. Po uroczystym odsłonięciu oraz
poświęceniu obelisku, delegacja władz Powiatu Piaseczyńskiego na czele ze Starostą Piaseczyński
Wojciechem Ołdakowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierzem Rasiński dokonali
złożenia wiązanek.
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Rasiński w imieniu własnym oraz Rady Powiatu
Piaseczyńskiego serdecznie podziękował za przybycie na Uroczystą Sesję, oraz podziękował
Kadetom z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego
z Góry Kalwarii za przygotowanie uroczystości. Wspomniał, że 100 odzyskania Niepodległości
przez Państwo Polskie skłania nas do refleksji nad niepodległością. Zaznaczył, że niech ta refleksja
towarzyszy nam nie tylko w ten jeden dzień, ale przez cały rok. Bądźmy dziś, niezależnie od
swoich poglądów razem, bo razem tworzymy wspólnotę odpowiedzialnych za Polskę.
Ad.8 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Rasiński zamknął obrady LIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego.
Sesja zakończyła się o godzinie 18:15.

Protokół sporządziła:
Aleksandra Rutkowska

