Niech się święci 3 Maja!
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227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja upamiętniono w wielu miejscach naszego
powiatu. W uroczystościach tych wzięli udział Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak,
Wicestarosta Zgorzelecki Mariusz Wieczorek, Sekretarz Powiatu Monika Galasiak oraz
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Agnieszka Skonieczka.
Msze święte w intencji Ojczyzny, przemarsze, uroczystości patriotyczne, biało-czerwone wiązanki
kwiatów składane pod pomnikami – tak wyglądały obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja w miejscowościach Powiatu Zgorzeleckiego.
Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak była tego dnia z mieszkańcami Gminy Sulików, Wicestarosta
Zgorzelecki Mariusz Wieczorek wraz z Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Drogownictwa Agnieszką Skonieczką reprezentowali powiat pod Pomnikiem Millenium
w Zgorzelcu, natomiast Sekretarz Powiatu Monika Galasiak wzięła udział w zorganizowanej przez
samorząd Pieńska uroczystości, łączącej 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73
rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
Urszula Ciupak, na Placu Wolności w Sulikowie, odczytała mieszkańcom okolicznościowy list od
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, posłanki na Sejm RP, Marzeny Machałek .
Następnie, w swoim przemówieniu, starosta powiedziała:
„Wspominamy z dumą dzieło Sejmu Czteroletniego, ponieważ było wielkim zwycięstwem tych,
którzy chcieli silnego polskiego państwa, zapowiedzią działań zmierzających do przełamania słabości
ustrojowej, militarnej, politycznej i gospodarczej. Konstytucja miała być drogą do nowoczesności
kraju i do wolności narodu”(…)
Starosta podkreśliła, aby doceniając dzisiaj wielkość tej idei, doceniać także współczesną
modernizację państwa, która od 1989 roku dzieje się na naszych oczach i przy naszym udziale. Aby
doceniać wolną, bezpieczną, prężnie rozwijającą Polskę, będącą członkiem NATO i Unii Europejskiej:
„Nie pozwólmy sobie wmówić, że mamy zagrożoną demokrację. Podobnie jak za czasów Konstytucji
majowej, zagrożone są jedynie przywileje i interesy ludzi, którzy nie działają na korzyść Polski i
Polaków, tylko na korzyść własną. Dlatego wciąż musimy nasze państwo uzdrawiać, wzmacniać i
modernizować. By chroniło wszystkich obywateli i by było dla nich przyjazne” – mówiła Urszula
Ciupak.
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