Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory
Miesiąc listopad jest miesiącem szczególnym, ponieważ przypada w tym miesiącu
wiele uroczystości upamiętniających ludzi, którzy kiedyś byli z nami 1 listopada, którzy
oddali swoje życie za ojczyznę – 7 listopada (Góry Morzewskie), jak również czcimy pamięć
tych, którzy nieustannie w latach zniewolenia przez zaborców walczyli o odzyskanie
niepodległości, którą to uzyskaliśmy 11 listopada 1918 r. Mieszkańcy naszej gminy zawsze
pamiętają o tych wydarzeniach i co roku oddają cześć tym wszystkim, którzy swoje życie
poświęcili dla dobra nas, dla dobra ogółu. Również w tym roku uczciliśmy pamięć
pomordowanych przez hitlerowców w Górach Morzewskich mieszkańców byłego powiatu
chodzieskiego. Uroczystość tę przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Morzewie
z panią dyrektor Jolantą Pranke i nauczycielami tej szkoły. Przygotowany przez nich montaż
słowno-muzyczny pokazał chwile grozy przeżywane w ostatnich dniach ich życia oraz
uświadomił wszystkim do czego może prowadzić wojna. Dziękuję serdecznie młodzieży za
opiekę nad tym miejscem – miejscem pamięci narodowej – oraz za przygotowanie
uroczystości. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli w tym dniu oraz delegacjom składającym
wiązanki kwiatów. Niech Ci, którzy oddali swe życie za nas, zawsze będą w naszej pamięci.
Dnia 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość poświęcona
obchodom 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości. Piękną oprawę patriotyczną tej
uroczystości przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Dziembowie razem ze swoimi
nauczycielami.
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z najważniejszych w naszej historii, jakim było odzyskanie niepodległości. Uroczystość
uświetnili swoimi występami panie i pan z zespołu „Sonata” oraz orkiestra dęta pod batutą
Zdzisława Nawrota. Dziękuję serdecznie wszystkim za piękną akademię, wszyscy Państwo
przyczyniliście się do godnego uczczenia tej wielkiej rocznicy. Dziękuję serdecznie również
proboszczowi parafii Kaczory księdzu Hieronimowi Krawczyńskiemu za odprawienie mszy
świętej w intencji ojczyzny. Jedno ważne przesłanie zapamiętajmy wszyscy, przesłanie to
dedykowali uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy pragną abyśmy wszyscy żyli bez zawiści,
bez nienawiści, bez zazdrości i „aby Polska była Polską”, a wszyscy Polacy byli jedną
rodziną.
Dnia 9 listopada uczestniczyliśmy w wielkim wydarzeniu na terenie naszej gminy i nie
tylko, otóż jak wszyscy wiemy pan Kazimierz Rybak obchodził 100-ną rocznicę urodzin.
Wspólnie z rodziną pana Kazimierza, kierownictwem Urzędu Gminy i przedstawicielami
Rady mieliśmy przyjemność być przy panu Kazimierzu i w imieniu wszystkich mieszkańców

naszej gminy złożyć serdeczne gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu i życzyć dalszych
długich lat życia w zdrowiu i szczęściu osobistym. Życzymy Panu Panie Kazimierzu kondycji
przynajmniej takiej jak obecnie, aby mógł Pan nas w dalszym ciągu cieszyć swoją obecnością
na wszelkich spotkaniach w gminie i trzymać na duchu wszystkich naszych mieszkańców,
wskazując im swoją osobowość jako receptę na osiągnięcie długowieczności.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
(wójt gminy)

