
UCHWAŁA NR LII/268/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 7 listopada 2018 r.

Rezolucja Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie uczczenia jubileuszu 100 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie § 55 ust. 2 uchwały Nr XLVII/235/2018 Rady Powiatu z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2981) 
Rada Powiatu Jeleniogórskiego podejmuje, co następuje:

§ 1. W celu uczczenia jubileuszu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej 
Polskiej Rada Powiatu Jeleniogórskiego podejmuje rezolucję o następującej treści:

„11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziło się Państwo Polskie. Odzyskanie 
niepodległości Polacy zawdzięczają swemu wielopokoleniowemu wysiłkowi i krwi przelanej 
w kolejnych powstaniach. Wolna Ojczyzna Polaków ostatecznie powróciła na mapę świata 

w wyniku walk na frontach I wojny światowej, powstań: wielkopolskiego i śląskich, wojny obronnej 
1920-21 oraz szeregu działań dyplomatycznych.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego z faktu przypadającej w dniu 11 listopada 2018 r. 100. Rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości oddaje cześć wszystkim Rodakom, którzy w walce o wolną 
Polskę poświęcili swój trud, a niejednokrotnie życie, budując odrodzoną Ojczyznę we wszystkich 

aspektach jej funkcjonowania.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego pragnie włączyć się w Ogólnonarodowe Obchody 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i pragnie uczcić ten doniosły moment 

w naszej historii.

Wzywamy wszystkich mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego do przyłączenia się do wspólnego 
świętowania. Cyprian Kamil Norwid powiedział „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. W tym 

duchu wzywamy do celebrowania tego dnia ponad podziałami.

Jesteśmy to winni pokoleniu tych, którzy poświęcili wszystko, by zobaczyć dumnie powiewającą 
Biało-Czerwoną.

My, Radni Rady Powiatu Jeleniogórskiego, mamy nadzieję, że ich duchowy testament zostanie 
podjęty przez obecne i przyszłe pokolenia.

Niech poświęcenie i trud nie zostaną zmarnowane, a pokolenie Bohaterów Niepodległości niech 
stanie się wzorem do naśladowania.

Cześć ich pamięci!!!”.

§ 2. Rada Powiatu Jeleniogórskiego kieruje Rezolucję do:

1) mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego,

2) wójtów gmin, burmistrzów miast Powiatu Jeleniogórskiego,

3) młodzieży szkolnej uczącej się w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Jeleniogórski.
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§ 3. Rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady  
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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