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Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – wybory samorządowe. 30 lat temu mieszkańcy miast i gmin oraz małych społeczności po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowali w całkowicie wolny i nieskrępowany sposób o przyszłości Polski.

Z perspektywy 30 lat widzimy, jak ważny był to moment. Przez te trzy dekady Polacy z mniejszych i większych miejscowości,

w każdym regionie kraju wybierali lokalne władze i decydowali o kierunku rozwoju swoich małych ojczyzn. Polskie samorządy i ich mieszkańcy zdali swój egzamin celująco, polskie regiony i miejscowości przeżyły w tym czasie niesamowity rozkwit.

30. rocznica odrodzenia polskiej samorządności to dobra okazja, aby uczcić to, co nam się przez ten czas udało, a także porozmawiać o tym, co moglibyśmy zrobić lepiej w przyszłości, mimo, że jubileusz obchodzimy w sytuacji panującej pandemii, z którą łączą się liczne ograniczenia pamiętajmy o tych ważnych trzech dekadach, w czasie której zmieniliśmy naszą małą ojczyznę, nasze miasteczko Rejowiec Fabryczny.

30 lat odrodzonego samorządu terytorialnego, to święto Nas wszystkich we wspólnocie lokalnej małego miasteczka. My mieszkańcy tworzymy ten samorząd. Jest to szczególne święto radnych Rady Miasta i pracowników samorządowych. Staramy się służyć jak najlepiej naszej Wspólnocie. Ogrom pozytywnych przemian w miasteczku, przez ten czas 30 lat widać prawie na każdym kroku. Nasze miasto wypiękniało. Zadbane posesje, dużo zieleni, ładne i odnowione osiedla, obiekty dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych udanych przedsięwzięć w przestrzeni naszego miasteczka to sukces Nas wszystkich. Mieszkańców, którzy wybierają swoich przedstawicieli; burmistrza i radnych, pracowników samorządowych z urzędu i instytucji miejskich, nauczycieli. Bo my wszyscy razem tworzymy samorząd małego miasta. Dużo udało się osiągnąć także

dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu funduszy unijnych. Wiele jeszcze pracy przed nami, aby nasza mała ojczyzna była jak najlepszym miejscem do życia. Ten czas jubileuszu trzydziestu lat to wielkie święto samorządności. Pamiętajmy, że fundamentem demokracji są silne samorządy.
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