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10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleƒskiem
Êmierç ponios∏o 96 osób. Oficjalna delegacja udawa∏a si´ na obchody 70
rocznicy mordu w Katyniu. Nikt nie prze˝y∏.

Zgin´li prezydent RP Lech Kaczyƒski i Jego ˝ona Maria, parlamenta-
rzyÊci, wÊród nich senator Janina Fetliƒska i pose∏ Jolanta Szymanek De-
resz z naszego p∏ocko-ciechanowskiego okr´gu wyborczego, Ryszard Ka-
czorowski – ostatni prezydent RP na uchodêstwie, Honorowy Obywatel
Miasta Racià˝a, cz∏onkowie rzàdu, generalicja, duchowni, cz∏onkowie Ro-
dzin Katyƒskich, funkcjonariusze Biura Ochrony Rzàdu, za∏oga, osoby
towarzyszàce.

CzeÊç Ich Pami´ci.

Fot. bpr.sejm.gov.pl  ¸ukasz Kamiƒski
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Nie milknie oburzenie miesz-
kaƒców wiosek po∏o˝onych w sà-
siedztwie obwodnicy Racià˝a,
którym ta droga odci´∏a swobod-
ny i bezpieczny dost´p do miasta.

Dyrektorka Powiatowego Za-
rzàdu Dróg w P∏oƒsku El˝bieta
Rachocka przyzna∏a, ˝e win´ za
brak poboczy na wiaduktach nad
obwodnicà Racià˝a ponosi tak˝e
powiat. - Za póêno zareagowali-
Êmy. Trzeba by∏o protestowaç na
etapie dopuszczenia drogi do ru-
chu – przyzna∏a na sesji Rady
Gminy Racià˝.

Mieszkaƒcy gminy, zw∏aszcza
miejscowoÊci po∏o˝onych w po-
bli˝u obwodnicy, dopytujà, czy
coÊ si´ zmieni, czy te˝ wcià˝ b´-
dà musieli z „sercem w gardle”
przemieszczaç si´ po wiaduk-
tach. Wielu z nich pieszo lub na
rowerze pokonuje drog´ do Ra-
cià˝a i z Racià˝a. Tak czynià od
lat. Tylko ˝e zanim powsta∏a ob-
wodnica i wiadukty, mogli poruszaç
si´ bez strachu, ˝e zaczepi ich jakieÊ
auto. Na drodze by∏o pobocze, wi´c
korzystali z niego. Na wiaduktach
poboczy brak. Wykonawca wiaduk-
tów zrobi∏ wprawdzie na ich szczy-
tach chodniki, które jednak koƒczà
si´, gdy zaczyna si´ zjazd. Dalej
biegnie droga asfaltowa oddzielona
barierkà od Êciany nasypu. Pobocza
nie ma, sà natomiast rynienki do od-
prowadzania wody. Niektórzy piesi
pokonujà wiadukt, idàc za barierka-
mi. Ale ryzykujà, bo ∏atwo jest sto-
czyç si´ z nasypu. Ryzykujà te˝,
idàc czy jadàc rowerem po drodze.
Ruch samochodowy jest du˝y. Nie-
bezpiecznie jest zw∏aszcza wów-
czas, gdy przeje˝d˝ajà ci´˝arówki.

Dyrektorka PZD poinformowa∏a
na sesji, ˝e powiat ponownie wystà-
pi∏ do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o rozwiàza-
nie tego problemu. Po pierwszym
piÊmie powiatu dyrekcja przys∏a∏a
informacj´, i˝ zwróci∏a si´ do wyko-
nawcy wiaduktów o przedstawienie
propozycji zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa pieszym.

W´drujà pisma, w´drujà te˝ pie-
si – po wiaduktach bez poboczy. O
nieszcz´Êcie nietrudno.

- Jak to jest mo˝liwe, ˝eby
w paƒstwie prawa wymuszaç na lu-
dziach ∏amanie tego˝ prawa – mówi∏
na sesji wójt Ryszard Giszczak, nie
kryjàc oburzenia.

W prawie o ruchu drogowym jest
powiedziane, ˝e ruch pieszych oby-
wa si´ po chodnikach, a tam, gdzie
ich nie ma, po poboczach. Pieszy,
˝eby pokonaç obwodnic´, musi
przejÊç przez wiadukt bez poboczy,
czyli z∏amaç prawo.

Za przywróceniem bezpiecznej
i legalnej drogi dla pieszych jest te˝
komendant policji w Racià˝u Artur
Ryfiƒski. - Inwestor pomyÊla∏ chy-
ba, ˝e wszyscy tylko samochodami
je˝d˝à – mówi∏.

Dodajmy: jeÊli nawet, to po co na
szczycie wiaduktów po∏o˝one zosta-
∏y chodniki?!

- Policja jest za przywrócenie le-
galnoÊci ruchu pieszego na wiaduk-
tach – zapewni∏ komendant. Jak
równie˝ za tym, aby zabezpieczyç
obwodnic´ barierkami, zw∏aszcza
w miejscach szczególnie niebez-
piecznych. Do takich nale˝y rondo
w Sierakowie. So∏tys wsi Andrzej
Klan dwukrotnie zg∏asza∏ na sesji
pod adresem policji proÊb´ o inter-
wencj´ i spowodowanie, aby na

zjeêdzie z tego ronda do wsi ustawiç
barierki, bo sà tam g∏´bokie rowy
i tylko patrzeç jak jakieÊ auto w nie
wpadnie. Ju˝ wpad∏o. Tir wiozàcy
na lawetach auta wylàdowa∏ w ro-
wie.

- Obwodnica zosta∏a wysoko
usadowiona, auta staczajà si´ z na-
sypów, bo kierowcy je˝d˝à u˝ywa-
jàc nawigacji – mówi∏ komendant.
Doda∏, ˝e zg∏asza∏ problem barku
barierek na rondzie w Sierakowie,
ale uzyska∏ odpowiedê, ˝e w projek-
cie barierek nie by∏o.

Zatem barierek pewnie nie b´-
dzie. A kolizje i owszem. Oby tylko
kolizje, a nie wypadki. A chodniki
na wiaduktach? Raczej te˝ ich nie
b´dzie. Mo˝e jednak znajdzie si´ in-
ne bezpieczne dla pieszych rozwià-
zane w postaci k∏adek nad obwodni-
cà lud przejÊç pod nià. ˚e to kosz-
towne? Tak, ale ˝ycie ludzkie chyba
nie ma ceny.

Niektórzy z∏oÊliwie mówià, ˝e
budowniczy obwodnicy pami´tali
o p∏azach, ale zapomnieli o lu-
dziach. ˚e sà specjalne przejÊcia dla
p∏azów, to i dobrze. Ale co z przej-
Êciami dla ludzi...

red.

Poboczy nie ma, ale mo˝e b´dà k∏adki...

Wykonawca wiaduktów zrobi∏ na ich szczytach chodniki, które jednak koƒczà si´, 
gdy zaczyna si´ zjazd. Dalej biegnie droga asfaltowa oddzielona barierkà od Êciany 

nasypu. Pobocza nie ma, sà natomiast rynienki do odprowadzania wody
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Spotkanie z wiceministrem rolnictwa

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Racià˝ 
Ryszard Giszczak (z prawej) i przewodniczàcy 

RG Jaros∏aw Jaworski

i˝ mieszkaƒcy gminy, s∏yszàc ile to
pieni´dzy z tego funduszu trafia do
gmin, mogà dojÊç do wniosku, ˝e
ich wójt i radni to „kupa nieudaczni-
ków”, gdy˝ nie potrafià tych pieni´-
dzy uzyskaç i wykorzystaç na mo-
dernizacj´ swojej gminy. -Prawda
jest jednak taka, ˝e tych pieni´dzy
jest za ma∏o, a wójtowie si´ o nie
niemal bijà, bo konkurencja jest du-
˝a – doda∏ Ryszard Giszczak.

Tadeusz Nalewajk zgodzi∏ si´ ze
stwierdzeniem wójta. Powiedzia∏,
˝e paƒstwo w 2005 roku za ma∏o
pieni´dzy przeznaczy∏o na Fundusz
SpójnoÊci, z którego dotowane sà
inwestycje modernizujàce wieÊ
i otoczenie rolnictwa. Za du˝o zaÊ
zostawi∏o ich w ministerstwach.

R-r

Samorzàdowcy, przedsi´biorcy
i rolnicy uczestniczyli w spotkaniu
z wiceministrem rolnictwa Tade-
uszem Nalewajkiem, które z inicja-
tywy PSL odby∏o si´ 15 kwietnia
w Racià˝u.

Dyskusja dotyczy∏a g∏ównie te-
matów przysz∏oÊci rolnictwa oraz
funkcjonowania samorzàdów lokal-
nych. Pierwszy temat wywo∏a∏
swym wystàpieniem prezes Miej-
sko-Gminnego Zarzàdu Polskiego
Stronnictwa Ludowego Kazimierz
Miklewski. Zacytowa∏ on artyku∏
zamieszczony poprzedniego dnia na
∏amach „Rzeczpospolitej”, a traktu-
jàcy o sytuacji wsi polskiej. Jego
kwintesencjà by∏a konkluzja, ˝e
wieÊ polska zbankrutuje bez pomo-
cy Unii.

Tadeusz Nalewajk przedstawi∏
stanowisko polskiego rzàdu w spra-
wie wspólnej polityki rolnej, które
jest niezmienne i brzmi, i˝ niezb´d-
ne sà równie dop∏aty bezpoÊrednie
we wszystkich krajach Unii. Doda∏,
i˝ minister rolnictwa Marek Sawicki
prowadzi aktywnà dzia∏alnoÊç na
tym polu i szuka sprzymierzeƒców
naszego stanowiska g∏ównie wÊród
cz∏onków tzw. starej Unii, zw∏aszcza
takich paƒstw jak Niemcy, Francja,
Wielka Brytania. Bo, jak doda∏ mini-
ster, paƒstwa tzw. nowej Unii popie-
rajà polskie stanowisko w sprawie
równych dop∏at bezpoÊrednich.

Kilka pytaƒ skierowa∏ do goÊcia
wójt gminy Racià˝ Ryszard Gisz-
czak. Jedno z nich dotyczy∏o Fundu-
szu SpójnoÊci. Wójt konkludowa∏,

Uczestnicy spotkania

Wiceministra Tadeusza Nalewajka (z prawej – stoi) wita
prezes M-G Zarzàdu PSL Kazimierz Miklewski (obok). 
W prezydium zasiedli te˝ starosta p∏oƒski Jan Màczewski 
(z prawej) oraz zas∏u˝ony dzia∏acz ludowy Jerzy Jaworski 
(z lewej)
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UWAGA PRODUCENCI MLEKA

Agencja Rynku Rolnego udziela wsparcia producentom mleka
ze Êrodków przyznanych Polsce przez Komisj´ Europejskà.

Wnioski o udzielenie wsparcia mo˝na sk∏adaç

tylko do 30 kwietnia 2010 roku
w Oddzia∏ach Terenowych Agencji Rynku Rolnego

w∏aÊciwych ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
producenta mleka.

Formularze wniosków sà dost´pne na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl), w Od-
dzia∏ach Terenowych ARR oraz podmiotach skupujàcych.
Wnioski nale˝y sk∏adaç we w∏aÊciwych miejscowo Oddzia∏ach Terenowych ARR lub wy-
sy∏aç pocztà. W przypadku wniosków wys∏anych pocztà, za dat´ z∏o˝enia przyjmuje si´ da-
t´ nadania w placówce pocztowej.

Do wniosku o udzielenie wsparcia  nale˝y za∏àczyç:
• kopi´ umowy z bankiem lub zaÊwiadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowe-

go, na który ma byç wyp∏acona pomoc finansowa.

O pomoc finansowà mogà ubiegaç si´ producenci mleka, którzy:
• w dniu 31 marca 2009 roku posiadali kwot´ mlecznà nie ni˝szà ni˝ 20 000 kg i nie wy˝-

szà ni˝ 200 000 kg oraz
• w dniu z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwot´ nie ni˝szà ni˝ 20 000 kg.

Wsparcie finansowe udzielane b´dzie do ka˝dego kilograma mleka lub przetworów mlecz-
nych, wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009, nie wi´cej jednak ni˝ do
wysokoÊci kwot indywidualnych przys∏ugujàcych producentom w dniu 31 marca 2009 ro-
ku.

Ârodki finansowe z tytu∏u wsparcia wyp∏acone zostanà producentom 
do 30 czerwca 2010 roku.

Oddzia∏ Terenowy ARR Warszawa 
04-076 Warszawa 

ul. Waszyngtona 146 
tel.  22  515 81 31-33

Dodatkowe informacje mo˝na równie˝ uzyskaç na stronie internetowej www.arr.gov.pl
oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR 22 661 72 72
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ODDALI HO¸D!

Grupa 50 osób z Publiczne-
go Gimnazjum w Uniecku, 16
kwietnia 2010r. odda∏a ho∏d pa-
rze prezydenckiej oraz wszyst-
kim tragicznie zmar∏ym w kata-
strofie pod Smoleƒskiem. W
wyjeêdzie brali udzia∏ ucznio-
wie, delegacja nauczycieli oraz
rodziców. Pomimo jedenasto-
godzinnego oczekiwania na
wejÊcie do Pa∏acu Prezydenta,
nikt nie oponowa∏, nie narzeka∏.
Wszyscy w skupieniu i ciszy
oczekiwali na mo˝liwoÊç uk∏o-
nu przed trumnami Lecha i Ma-
rii Kaczyƒskich. Ka˝dy
z uczestników wyjazdu z∏o˝y∏
w dowód bólu i uznania czer-
wonà ró˝´. Atmosfera, jaka to-
warzyszy∏a przejÊciu obok
oÊmiu trumien dostojników
paƒstwowych i trumien pary
prezydenckiej, g∏´boko poru-
szy∏a pielgrzymów. Zachowa-
nie nie wymaga∏o interwencji
wychowawców. Ka˝dy zdawa∏
sobie spraw´ z celu tego wyjaz-
du i zachowa∏ w∏aÊciwà posta-
wà. Uczniowie z Uniecka mogà
byç dumni, ˝e spe∏nili swój
obywatelski obowiàzek, a po-
mys∏ wyjazdu okaza∏ si´ wspa-
nia∏à lekcjà historii.

PG Unieck
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Historia zatoczy∏a ko∏o, a s∏owo
Katyƒ nabra∏o podwójnego znacze-
nia. 10 kwietnia 2010 roku dosz∏o
do katastrofy lotniczej, która po-
ch∏on´∏a 96 ofiar. Od tego dnia roz-
pocz´∏a si´ w kraju ˝a∏oba narodo-

wa. Chcàc jà w pe∏ni prze˝ywaç, de-
legacja m∏odzie˝y Publicznego Gim-
nazjum w Koziebrodach wraz z opie-
kunkami: Marià Ciarczyƒskà - na-
uczycielkà historii i Annà Kurkie-
wicz - nauczycielkà j´zyka polskiego

oraz z przedstawi-
cielami rodziców:
Iwonà Woênickà
i Ma∏gorzatà Ko-
walskà, uda∏a si´
14 kwietnia do War-
szawy, aby w Pa∏a-
cu Prezydenckim
oddaç pok∏on tra-
gicznie zmar∏ej   pa-
rze prezydenckiej
i pracownikom kan-
celarii.

Wielogodzinne
oczekiwanie w bar-
dzo d∏ugiej kolejce

wzbudzi∏o

„Takie b´dà Rzeczpospolite, jakie ich m∏odzie˝y chowanie”

Pojechali na ziemi´ katyƒskà
By ho∏d z∏o˝yç swym rodakom
Zgin´li Êmiercià tragicznà
Nie by∏o ju˝ rady na to
DziÊ to my w pocie czo∏a
W marszu do nich idziemy
Mimo trudnych warunków
Tak bardzo po˝egnaç si´ chcemy
Droga przed nami d∏uga
Ludzie kl´kajà przy trumnach
Nie wiemy jak d∏ugo jeszcze
Wierzymy ze nam si´ uda
Min´∏o tak du˝o czasu
Droga jest jeszcze daleka
Osiemnastà godzin´ stoimy
Lecz wiemy ze warto czekaç
Ludzie ju˝ sà zm´czeni
Niektórym nerwy puszczajà
˚o∏nierze z harcerzami
Rady ju˝ sobie nie dajà
W koƒcu doszliÊmy do celu
Pa∏ac dziÊ smutkiem przesiàka
Ze ∏zà w oku ˝egnamy ofiary
Pierwszà Dam´ i Prezydenta
Warto jest czekaç tak d∏ugo
By oddaç pok∏on Polakom
Zapaliç znicz obok ludzi
Którzy zgin´li wraz 

z tà przekl´tà datà.
Aleksandra Przygucka,

kl. III PG w Koziebrodach

D∏uga lekcja patriotyzmu
w nas poczucie wi´zi narodowej,
potrzeb´ jednoczenia si´ i da∏o si∏´,
aby przetrwaç te ci´˝kie chwile.

Bardzo wznios∏ym momentem,
który na zawsze pozostanie w na-
szej pami´ci, by∏o z∏o˝enie ho∏du
przed trumnami tragicznie zmar-
∏ych. Nasze uczucia ilustrujà s∏owa
wiersza, napisanego przez jednà
z uczestniczek tu˝ po powrocie:
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1 Maja
Âwi´to 1 Maja zwane Âwi´tem

Pracy czy Mi´dzynarodowym Dniem
SolidarnoÊci Ludzi Pracy wprowadzi-
∏a w 1889 II Mi´dzynarodówka dla
upami´tnienia wydarzeƒ, które mia∏y
miejsce w pierwszych dniach maja
1886 r. w Chicago, w Stanach Zjed-
noczonych podczas strajku b´dàcego
cz´Êcià ogólnokrajowej kampanii na
rzecz wprowadzenia 8-godzinnego
dnia pracy.

W wyniku tych zajÊç dosz∏o do
ostrych represji skierowanych prze-
ciwko dzia∏aczom zwiàzkowym.
Przed sàdem stan´∏o osiem osób. W
tym trzej g∏ówni organizatorzy majo-
wego wiecu i pi´ciu zwiàzkowców,
którzy w wiecu nie uczestniczyli!
Proces rozpoczà∏ si´ 21 czerwca 1886
roku. Wszystkich oskar˝ono o zabicie
policjanta, który zginà∏ na miejscu
w wyniku wybuchu. Nikt nie podej-
rzewa∏, ˝e w obliczu braku jakichkol-
wiek dowodów na win´ oskar˝onych
mogà oni zostaç ukarani tak surowo.
Siedem osób zosta∏o skazanych na
Êmierç. 11 listopada 1889 roku zosta-
li powieszeni.

W ho∏dzie poleg∏ym trzy lata po
tragicznych wydarzeniach, czyli
w 1889 roku II Mi´dzynarodówka
uzna∏a 1 Maja Âwi´tem Pracy.

Na ziemiach polskich pierwsze ob-
chody mia∏y miejsce ju˝ w 1890 roku
i odbywa∏y si´ niejednokrotnie wbrew
woli zaborców wspó∏organizowane
m.in. przez dzia∏aczy Socjalno-Rewo-
lucyjnej Partii Proletariat. Podobnie
liczne pochody i demonstracje klaso-
wych organizacji robotniczych i partii
lewicowych odbywa∏y si´ te˝ w ten
dzieƒ w okresie II RP, cz´sto by∏y one
atakowane przez policj´ oraz nacjona-
listycznych bojówkarzy. Po zakoƒ-
czeniu II wojny Êwiatowej nowe w∏a-
dze polskie nada∏y dniu 1 maja status
Êwi´ta paƒstwowego, wolnego od
pracy i stan ten trwa do chwili obec-
nej.

W III RP ranga Êwi´ta zmieni∏a
si´, aczkolwiek organizowane (spon-
taniczne i oddolnie) pochody nie zani-
k∏y skupiajàc si´ na walce o prawa
pracowników, ofiar zwolnieƒ grupo-
wych, bezrobotnych.

W KoÊciele katolickim 1 maja ob-
chodzone jest wspomnienie Êw. Józe-
fa RzemieÊlnika (Robotnika).

5 maja 1791 roku dzieƒ 3
maja zosta∏ uznany Âwi´tem
Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja uchwalona 3
maja 1791, regulujàca ustrój
prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, uznawana
jest powszechnie za pierwszà
w Europie i drugà na Êwiecie
(po konstytucji amerykaƒ-
skiej z 1787 r.) nowoczesnà,
spisanà konstytucj´. Uj´ta by-
∏a w 11 artyku∏ach. Wprowa-
dza∏a prawo powszechnej nie-
podleg∏oÊci oraz trójpodzia∏
w∏adzy na ustawodawczà
(dwuizbowy parlament), wy-
konawczà (król) i sàdowni-
czà. Ogranicza∏a nadmierne
immunitety prawne i poli-
tyczne przywileje szlachty za-
grodowej. Konstytucja znio-

s∏a kilka instytucjonalnych êróde∏ s∏aboÊci rzàdu i anarchii – m.in. liberum veto,
konfederacje, skonfederowane sejmy oraz nadmierny wp∏yw sejmików ziemskich
wynikajàcy z wià˝àcej natury instrukcji nadawanych przedstawicielom do sejmu.
Obowiàzywa∏a tylko przez
rok, zanim zosta∏a obalona
przez konfederacj´ targo-
wickà wraz z armià rosyj-
skà w wyniku wojny pol-
sko-rosyjskiej 1792.

Obchody Âwi´ta Kon-
stytucji 3 Maja by∏y zaka-
zane podczas rozbiorów.
Jego obchody wznowiono
w II Rzeczypospolitej.
Âwi´to Konstytucji 3 Maja
zosta∏o zdelegalizowane
przez hitlerowców i sowie-
tów podczas okupacji Pol-
ski w czasie II wojny Êwia-
towej. Po wojnie po anty-
komunistycznych demon-
stracjach w 1946 r. nie by-
∏o obchodzone. W styczniu
1951 r. Êwi´to to zosta∏o
oficjalnie zniesione. Do ro-
ku 1989, w tym dniu cz´sto
dochodzi∏o w Polsce do
protestów i demonstracji
antyrzàdowych i antyko-
munistycznych. Po zmia-
nie ustroju, od kwietnia
1990 r. Âwi´to Konstytucji
3 Maja nale˝y do uroczy-
Êcie obchodzonych pol-
skich Êwiàt paƒstwowych
i koÊcielnych. KoÊció∏ ka-
tolicki czci tego dnia Mat-
k´ Boskà Królowà Polski.

Âwi´to Narodowe Trzeciego Maja przywrócono do kalendarza Êwiàt paƒstwo-
wych ustawà z 6 kwietnia 1990 (wesz∏a w ˝ycie 28 kwietnia).

èród∏o: Wikipedia

Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Âwi´to Konstytucji 3 Maja
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Od XVI wieku Êwi´ty Florian jest
patronem stra˝aków. Ma to zwiàzek
z po˝arem, który w 1528 r. strawi∏
dzielnic´ Krakowa – Kleparz. Sp∏o-
n´∏y wszystkie domy, ocala∏ si´ jedy-
nie koÊció∏ Êw. Floriana, gdzie by∏y
przechowywane relikwie Êwi´tego.
Ocalenie Êwiàtyni przypisuje si´ Êw.
Florianowi, który w czasie po˝aru

mia∏ byç widoczny nad koÊcio∏em
i z góry laç wod´ na p∏omienie.

Cztery wieki póêniej (w latach
1949-1951) w koÊciele Êw. Floriana
na krakowskim Kleparzu wikariu-
szem by∏ ksiàdz Karol Wojty∏a, póê-
niejszy papie˝. Ju˝ jako Ojciec Âwi´-
ty, w liÊcie apostolskim z okazji 800-
-lecia parafii Êw. Floriana na Klepa-
rzu w 1984 roku, tak pisa∏:

„Âwi´ty Florian sta∏ si´ dla nas
wymownym znakiem szczególnej
wi´zi koÊcio∏a i Narodu Polskiego
z Namiestnikiem Chrystusa i stolicà
chrzeÊcijaƒstwa. Ten, który poniós∏
m´czeƒstwo, gdy spieszy∏ ze swoim

Êwiadectwem wiary, z pomocà i po-
ciechà przeÊladowanym chrzeÊcija-
nom w Lauriacum, sta∏ si´ zwyci´zcà
i obroƒcà w wielorakich niebezpie-
czeƒstwach, jakie zagra˝ajà material-
nemu i duchowemu dobru cz∏owie-
ka. Trzeba tak˝e podkreÊliç, ˝e Êwi´-
ty Florian jest od wieków czczony
w Polsce i poza nià jako Patron stra-

˝aków, a wi´c tych, którzy
wierni przykazaniu mi∏oÊci
i chrzeÊcijaƒskiej tradycji,
niosà pomoc bliêniemu
w obliczu zagro˝enia kl´-
skami ˝ywio∏owymi.”

Kim by∏ Êw. Florian?
èród∏a encyklopedyczne
podajà, ˝e ˝y∏ w trzecim
wieku, by∏ rzymskim legio-
nistà w czasie przeÊlado-
waƒ chrzeÊcijan. Nie wy-
par∏ si´ Chrystusa, zginà∏
m´czeƒskà Êmiercià 4 maja
304 r.

Ten w∏aÊnie dzieƒ jest
jego Êwi´tem i Êwi´tem
wszystkich stra˝aków. 4
maja w koÊcio∏ach, jak Pol-
ska d∏uga i szeroka odby-
wajà si´ nabo˝eƒstwa w in-
tencji tych, których s∏u˝b´
trafnie i lakoniczne, a zara-
zem bardzo wymownie ilu-
strujà s∏owa, cz´sto
umieszczane na stra˝ackich
sztandarach - „Bogu na
chwa∏´, ludziom na po˝y-
tek”. Dzieƒ Stra˝aka jest
manifestacjà wielowieko-

wej ∏àcznoÊci druhów z wiarà. Ale
nie tylko. Bo oprócz refleksji, zadu-
my nad przesz∏oÊcià stra˝ackiego ru-
chu, jest to tak˝e dzieƒ radoÊci i za-
bawy.

Jakkolwiek Dzieƒ Stra˝aka jest
ÊciÊle zwiàzany z z dniem Êwi´tego
Floriana, czyli 4 maja, to jednak stra-
˝ackie uroczystoÊci ku czci patrona
majà miejsce tak˝e i póêniej. Trwajà
w∏aÊciwie przez ca∏y maj. Dzieƒ
Stra˝aka w lokalnych Êrodowiskach
– na wsi, w miasteczkach, jest Êwi´-
tem nie tylko druhów, ale ca∏ej spo-
∏ecznoÊci.

R-r

Âwi´ty Florian
patronem stra˝aków

Dzieƒ Flagi
Rzeczypospolitej

Polskiej
To jedno z z najm∏odszych Êwiàt

paƒstwowych. Obchodzone jest
w Polsce 2 maja.

Ustanowi∏ je Sejm 20 lutego
2004 roku ustawà o zmianie ustawy
o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, którà Prezydent
RP podpisa∏ 16 marca 2004 roku.
JednoczeÊnie 2 maja jest obchodzo-
ny jako Dzieƒ Polonii i Polaków za
Granicà.

Polskie barwy narodowe kszta∏-
towa∏y si´ na przestrzeni wieków
i majà jako jedne z nielicznych
w Êwiecie pochodzenie heraldyczne.
Wywodzà si´ z barw herbu Króle-
stwa Polskiego i herbu Wielkiego
Ksi´stwa Litewskiego. 7 lutego
1831 roku Sejm Królestwa Polskie-
go przyjà∏ specjalnà ustaw´ dotyczà-
cà barw polskiej flagi. WczeÊniej
obok barw bia∏o-czerwonych u˝y-
wane by∏y tak˝e inne barwy.

Przyj´te przez Sejm barwy roz-
powszechni∏y si´ bardzo szybko i to-
warzyszy∏y Polakom we wszystkich
wa˝nych wydarzeniach. By∏y sym-
bolem paƒstwa, które nie istnia∏o,
i narodu, który pod tymi barwami
wybija∏ si´ na niepodleg∏oÊç. W
1919 roku biel i czerwieƒ uznano
oficjalnie za barwy paƒstwowe.

Do niedawna nie wolno by∏o wy-
wieszaç flag w inne dni ni˝ Êwià-
teczne. Zabrania∏a tego ustawa
z 1980 roku. Od kiedy to Sejm zno-
welizowa∏ ustaw´ o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej,
symbole narodowe mo˝na uwidacz-
niaç bez ograniczeƒ. Oznacza to, ˝e
mogà byç one u˝yte kiedy tylko
chcemy, pod jednym warunkiem -
˝e otoczy si´ je nale˝nà czcià i sza-
cunkiem.

Wybór 2 maja na Dzieƒ Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej nie jest
przypadkowy. To dzieƒ poprzedza-
jàcy 3 maja, upami´tniajàcy przyj´-
cie niezwykle istotnego dokumentu,
jakim by∏a Konstytucja 3 Maja
z 1791 roku.

Âwi´to flagi paƒstwowej wyst´-
puje w wielu krajach, ró˝ni je tylko
data. Obchodzone jest w Stanach
Zjednoczonych i Rosji, a tak˝e Esto-
nii, na Litwie czy w krajach skandy-
nawskich.

èród∏o: Internet

4 maja – Dzieƒ Stra˝aka
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INFORMACJA

PRAWO JAZDY KAT. „C”

W OÊrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców, 09-100 P∏oƒsk, ul. 1 Maja 16, mo˝-

na  nieodp∏atnie odbyç kurs na prawo jazdy kat. „C” – samochód ci´˝arowy. Osoby zain-

teresowane winny zg∏aszaç swojà kandydatur´ telefonicznie na nr 23 662 – 24 – 48.

Kandydat ubiegajàcy si´ o kurs na wy˝ej

wymienionà kategori´ prawa jazdy winien

spe∏niaç nast´pujàce warunki:

a. posiadaç prawo jazdy kategorii „B”

b. mieç ukoƒczone 45 lat

c. byç osobà bezrobotnà lub rolnikiem
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OG¸OSZENIE
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w P∏oƒsku informuje, i˝ od 15 marca br. w siedzibie Biura przyjmowane sà wnioski o do-
p∏aty bezpoÊrednie. Rolnicy mogà sk∏adaç wnioski do 17 maja maja oraz w okresie 25 dni
kalendarzowych po tym terminie, tj. 11 czerwca br. z uwzgl´dnieniem sankcji termino-
wych.

Biuro Powiatowe w P∏oƒsku w dniach 
od 5 do 7 maja oraz od 10 do 14 maja 

b´dzie przyjmowa∏o wnioski w godzinach od 6.00 do 22.00.
15 (sobota) Biuro b´dzie czynne od godz. 8.00 do 16.00.
17 maja wnioski b´dà przyjmowane od godz. 6.00 do 22.00.

Ponadto informuj´, i˝ wnioski mo˝na przesy∏aç pocztà na adres:
Biuro Powiatowe ARiMR
ul. Sienkiewicza 11
09-100 P∏oƒsk

Kierownik BP P∏oƒsk
El˝bieta Pajàk
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Dzieci ucz´szczajàce
do oddzia∏u przedszkolnego w Krajkowie

Dzieci ucz´szczajàce do oddzia∏u przedszkolnego
w Kraszewie Gaczu∏tach

Od lewej: 
Krystian Ró˝aƒski, 
Patryk Rychliƒski,
Eryk Janiszewski, 
Bartosz Podlecki,
Natalia Dzikowska,
Klaudia Jaƒczyk, 
Oliwia Milewska, 
Julia D´bowska, 
Karolina ˚ebrowska.
Na zdj´ciu brak 
Nikoli Nachtman.  

Wychowawczyni 
Jolanta Zió∏kowska.

Od góry 
z lewej strony:

Pawe∏ Karwowski, 
Adrian Bogdaƒski, 

Natalia Karwowska,
Anna Zgliczyƒska,

Martyna Bogdaƒska.
Osoby siedzàce 

od lewej strony:
Kinga Jagacka, 

Natalia ˚mijewska,
S∏awomir B∏aszczak,

Aleksandra Kobuszew-
ska, Oliwia K´dzierska
i Martyna K´dzierska.
Na zdj´ciu klasowym
brakuje jednej osoby 

- Tadeusza 
Wilkowskiego.

Wychowawca klasy 
Ma∏gorzata Matczak.


