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BURMISTRZ ZDZISŁAW BANAŚ W GRONIE WYRÓŻNIONYCH TYTUŁEM "SAMORZĄDOWIEC
ROKU 2017"

    Redakcja dwutygodnika przyznaje tytuł Samorządowca Roku osobom, które szczególnie zasłużyły się dla
rozwoju idei  samorządności  lokalnej.  Tym razem gazeta wyróżniła  osoby zaangażowane w tworzenie
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia. W
tym roku redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów, dzięki którym
powstała pierwsza w Polsce zinstytucjonalizowana metropolia.

    „To niezwykle znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych, który
powinien przyczynić się do rozwoju gmin i miast zrzeszonych w metropolii, ale też stać się inspiracją oraz
wzorem dla innych jednostek samorządu terytorialnego” -  pisano na łamach czasopisma. „Nie mamy
wątpliwości, że stworzenie w Polsce skutecznych zarządów obszarów o potencjale metropolitalnym będzie
miało znaczenie pobudzające rozwój całego kraju. Dlatego mimo wielu wydarzeń okołosamorządowych
oraz wielu ciekawych inicjatyw w gminach, powiatach i województwach nie mieliśmy wątpliwości,  że
najpierw  przyjęcie  ustawy  metropolitalnej,  a  potem  ukonstytuowanie  się  zarządu  Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, są wydarzeniami przełomowymi i w 2017 roku najważniejszymi.” - uzasadniała
swój wybór redakcja istniejącej od 1990 roku gazety.

    Przyznanie nagrody wszystkim włodarzom zrzeszonym w metropolii jest tym bardziej uzasadnione, że
wielu z tych samorządowców brało czynny udział w przygotowaniu ustawy dla województwa śląskiego,
zarówno  od  strony  eksperckiej,  jak  i  wspierając  samą  ideę.  Szczególnie  doceniono  umiejętność
współdziałania, jaką wykazali się nagrodzeni, wśród których znalazło się 41 różnych osobowości, o różnych
poglądach politycznych, stojących na czele bardzo różnych jednostek samorządu – od wielkich miast po
gminy wiejskie.
 
    Uroczystość wręczenia tytułów „Samorządowiec Roku 2017” miała miejsce 1 marca podczas XLI
Zgromadzenia  Ogólnego  Związku  Miast  Polskich.  Wyróżnienia  wręczał  redaktor  naczelny   Pisma
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - Janusz Król. 
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