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Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości nadania gminie
Wysokie Mazowieckie nowego sztandaru. Żałuję, że ze względu na obowiązki rządowe
i poselskie nie mogę osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu. Proszę więc o przyjęcie
chociaż tą drogą kilku słów okolicznościowej refleksji.
Sztandar gminy jest symbolem, który buduje i wzmacnia poczucie wspólnoty
lokalnej społeczności. Stanowi on wezwanie do godnego wypełniania obowiązków wobec
Boga, Ojczyzny i jej mieszkańców. Jestem przekonany, że ten sztandar, który dziś
nadawany jest gminie będzie także wyrazem jedności we wszystkich sprawach, które
wymagają współdziałania mieszkańców. Niech będzie on drogowskazem w codziennej
pracy na rzecz rozwoju Waszej małej ojczyzny i dobra obywateli.
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszej uroczystości. Jestem
przekonany, że z oddaniem i profesjonalizmem będziecie Państwo wypełniać liczne,
odpowiedzialne i trudne zadania, które przyczynią się do pogłębienia więzi między
mieszkańcami gminy Wysokie Mazowieckie i poprawy jakości ich życia w dostatku oraz
poczuciu sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Życzę, aby pod tym sztandarem mogły
spełniać się Państwa marzenia i aspiracje.

Gmina Wysokie Mazowieckie otrzymuje sztandar w przededniu nowego 2018
roku, w którym będziemy obchodzili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Życzę, aby w tym szczególnym, jubileuszowym roku można było poświęcić
jeszcze bardziej niż dotąd nasze serca, umysły, czyny i dążenia niepodległej
Rzeczypospolitej, od której „dobrego bytu” zależy los każdego z nas.
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