
PROTOKÓŁ NR XLIV 
z uroczystej sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

i Rady Miejskiej w Pińczowie 
z dnia 11 listopada 2018 roku 

 
godz.10.00 

- złożenie wiązanki pod pomnikiem J.Piłsudskiego 

 

godz.10.15 

− Otwarcie sesji w PSCK 

− wprowadzenie na salę obrad pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu państwowego, 

− wystąpienia okolicznościowe, 

− część artystyczna w wykonaniu Uczniów Zespołu Szkól nr 1 w Pińczowie pod 

kierunkiem: 

− Małgorzaty Trzęsień, Izabeli Błyskun, i Elżbiety Włodno-Furmanw Pińczowie, 

 

Godz11.30  

− Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty, 

 

godz.1230 

− przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i społeczeństwa pod pomnik  

Konstytucji 3 Maja, 

− ceremonia wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego,  

− okolicznościowe przemówienia, 

− złożenie wieńcy i wiązanek przez delegacje samorządów, szkół, organizacji społecznych,  

zakładów pracy i  innych  pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, 

− defilada 

− zakończenie. 

 

 

 

 

 

 



Uroczystości z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

odbyły się  11 listopada 2018 roku. Obchody rozpoczęły się pod pomnikiem marszałka Józefa 

Piłsudskiego, gdzie krótki występ artystyczny zaprezentowały uczennice Zespołu Szkół Nr 1 

w Pińczowie. 

Po  złożeniu wiązanek kwiatów, uczestnicy uroczystości udali się  na obrady wspólnej 

sesji rady powiatu pińczowskiego i rady miejskiej.  

Uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego Ireneusz Gołuszka, 

który wspominając słowa marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Adama Mickiewicza 

przypomniał wydarzenia naszego narodu sprzed stu lat.  

Przewodniczący Rady pogratulował zebranym oraz mieszkańcom powiatu 

dotychczasowych osiągnięć i złożył życzenia wielu sukcesów w nadchodzących dniach. 

Dodał, że te osiągnięcia składają się na pomyślność całej naszej małej Ojczyzny jakim jest 

powiat pińczowski i  Ponidzie. Złożył również życzenia radosnego świętowania Narodowego 

Święta Niepodległości w poczuciu dumy i przywiązania do ukochanej Ojczyzny. Stwierdził, 

że należy zrobić wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego  

z Nas. Należy manifestować swój patriotyzm. Nie wstydzić się uczuć do Polski. Uczyć dzieci 

miłości do Ojczyzny. Dzięki temu Polska będzie państwem silnym – takim, z którym będą się 

liczyć inne narody. A składając hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest 

wolność, należy pamiętać, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla 

pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. 

 Następnie swoje artystyczne talenty zaprezentowały dzieci z Zespołu Szkół Nr 1  

w Pińczowie. 

     Kończąc uroczystą akademię Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich zebranych  na 

Mszę Św. w intencji Ojczyzny w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie.  

Po Mszy nastąpił przemarsz na Plac Konstytucji 3-go Maja, gdzie odbyły się  uroczystości 

patriotyczne. Komendant uroczystości dh Tadeusz Szarek wydał stosowne komendy w celu  

rozpoczęcia części oficjalnej, raport przyjął Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski. 

Poczet flagowy wystawiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. 

W przemówieniach głos zabrali Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak. Okolicznościowy list Wojewody 

Świętokrzyskiego odczytała Pani Katarzyna Nowacka.  

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło uroczyste złożenie wieńców  

i wiązanek pod Pomnikiem Konstytucji 3-go Maja. 



Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili się i zaangażowali w organizację dzisiejszej uroczystości oraz zaproszonym 

gościom.  

Zamykając uroczystą sesję Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miejskiej  

w Pińczowie Komendant uroczystości dh Tadeusz Szarek przeprowadził defiladę  

i odprowadził poczty sztandarowe.  

 

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


