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W SIEWIERZU GOŚCIŁ MARSZAŁEK SENATU TOMASZ GRODZKI

    W czwartek 9 lipca w Siewierzu gościł Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki. Marszałek wygłosił
okolicznościowy wykład dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członków Polskiego Związku
Emerytów  Rencistów  i  Inwalidów  w  Siewierzu.  Następnie,  na  zamku  siewierskim  miała  miejsce
konferencja prasowa. Na przykładzie Siewierza Tomasz Grodzki mówił o sukcesach reformy samorządowej
sprzed 30 lat. Wizytę w naszym mieście zakończyło spotkanie Marszałka Senatu z samorządowcami z
naszego regionu, zorganizowane przez Senatorów RP: Beatę Małecką-Liberę, Joannę Sekułę oraz Halinę
Biedę.

    Wykład Profesora Tomasza Grodzkiego został poprzedzony laudacją, którą wygłosiła Członek Rady
Programowej UTW w Siewierzu Barbara Totoń. Słuchacze mogli  poznać nie tylko jego najważniejsze
dokonania i sukcesy w dziedzinie medycyny, ale również to jaki prywatnie jest Marszałek Senatu, na
podstawie opinii wygłoszonych przez pracowników Kancelarii Senatu.

    Profesor Grodzki swoje przemówienie oparł na podsumowaniu 30-lecia funkcjonowania Samorządu
Terytorialnego w Polsce,  który uznaje za jeden z najważniejszych czynników rozwoju naszego kraju.
„Polska samorządowa zmieniła nasze życie. Budowanie wspólnot lokalnych i organizacji społecznych, to
nasz wspólny sukces” – mówił.

    Zauważył  również,  że  samorząd  jest  dzisiaj  ograniczany  na  rzecz  tendencji  centralistycznych.
Nawiązując do nadchodzących wyborów prezydenckich stwierdził, że są one niezwykle ważne, ponieważ
zdefiniują  czy  Polska  w  nadchodzących  latach  będzie  iść  w  kierunku  rozwoju  samorządności  i
demokratycznych  rządów  prawa,  czy  w  kierunku  centralizmu  i  autorytaryzmu.  „Najważniejszą  rolą
Prezydenta  jest  budowanie  wspólnoty  między  nami,  pomimo  różnorodności.  To  –  obok  bycia
zwierzchnikiem sił zbrojnych oraz strażnikiem konstytucji – należy do jego najistotniejszych kompetencji” –
ocenił Marszałek Tomasz Grodzki. „Kto lepiej będzie budował wspólnotę i rozwijał naszą samorządność? –
to pytanie, które zadajemy sobie przed tymi wyborami” – dodał. 

    Na zakończenie spotkania Burmistrz Zdzisław Banaś podziękował Profesorowi Grodzkiemu za wykład,
po czym udali  się na zamek siewierski,  gdzie miało miejsce spotkanie z samorządowcami z naszego
regionu oraz konferencja prasowa Marszałka Senatu. Podczas niej głos zabrał również Burmistrz Miasta i
Gminy Siewierz.

    „Samorządność służy mieszkańcom Siewierza. Widzimy wyraźnie jak przez ostatnie 30 lat zmieniło się
nasze miasto, ale i Zagłębie. Liczymy, że państwo będzie wspierało polski samorząd, m. in. poprzez zmianę
systemu finansowania oświaty, do której corocznie dokładamy 50 procent kosztów jej funkcjonowania.
Aktualnie budujemy nowy żłobek i przedszkole i czekamy na wsparcie państwa w realizacji tego ważnego
zadania” – mówił Burmistrz.

    „30 lat samorządności, to ogromny postęp. Podsumowując ten okres jesteśmy bardzo zadowoleni i
liczymy, że tak też będzie w przyszłości” – dodał Zdzisław Banaś. Podziękował również Senatorom RP –
Beacie Małeckiej-Libera, Joannie Sekule oraz Halinie Biedzie – za organizację spotkania z Marszałkiem
Senatu w naszym mieście. Na zakończenie konferencji  prasowej Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił
samorządowców, że Senat sprzyja i w dalszym ciągu będzie sprzyjał samorządności lokalnej.

    Wykład  Profesora  Tomasza  Grodzkiego  można  obejrzeć  na  portalu  Facebook  pod
adresem:  https://www.facebook.com/iTVSiewierz/videos/305793913792767/
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