
 
 

Dzień Samorz ądu Terytorialnego 2012 
u Prezydenta RP 

 
Na 28 maja b.r. Prezydent RP -  Bronisław Komorowski  zaprosił przedstawicieli 

ogólnopolskich i regionalnych stowarzyszeń samorządowych do Ogrodów Pałacu 
Prezydenckiego na spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych otrzymało 3 zaproszenia: 
- Przewodniczący Zarządu PSST – Mirosław Karapyta  – Marszałek Województwa 
Podkarpackiego,  
- Wiceprzewodniczący Zarządu PSST – Robert Choma  – Prezydent Przemyśla, 
- Zygmunt Nowak  – Dyrektor Biura PSST. 
Pan Marszałek nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu z powodu odbywającej się w tym dniu 
sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli 
ponadto inni członkowie PSST, zaproszeni jako reprezentanci innych samorządowych 
organizacji ogólnopolskich (Unia Metropolii, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich PR) i regionalnych, m. in.: Tadeusz Ferenc  – Prezydent 
Rzeszowa, Robert Godek  – Starosta Strzyżowski, Józef Michalik  – Starosta Lubaczowski, 
Zbigniew Sawi ński  – Wójt Gminy Solina. 
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał,  
że nowoczesne myślenie o Ojczyźnie widać w funkcjonowaniu samorządu. 
- Chyląc głowę przed samorządem polskim, chcę zakończyć wyznaniem: marząc 
 - a pewnie jest to marzenie nas wszystkich - o nowoczesnym polskim patriotyzmie najłatwiej 
wskazać na osiągnięcia tego nowoczesnego myślenia o Ojczyźnie właśnie patrząc na to,  
jak funkcjonuje samorząd, jak realizuje oczekiwania ludzi. Tam ten patriotyzm ma wymiar  
i lokalny, i ogólnonarodowy, ogólnopaństwowy. Ma wymiar jednocześnie bardzo konkretny, 
przejawiający się jednocześnie w rozwiązywaniu realnych problemów i w sięganiu  
po wspólną symbolikę… - powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu 
Prezydenckim. 
- Dziś cieszę się, że mogę odznaczyć, tych, którzy w sposób umiejętny i z sukcesami - nie 
tylko osobistej natury, ale też całych społeczności lokalnych - praktykują dobrze 
funkcjonowanie samorządności w Polsce - powiedział prezydent. Podkreślił jednocześnie,  
że te odznaczenia stanowią także podziękowanie dla całej Polski samorządnej - tak jak ona 
jest skomplikowana i zróżnicowana. 
- Mam świadomość, że za każdym z tych odznaczeń stoją autentyczne dokonania, 
osiągnięcia, autentyczna praca, wysiłek, a często ryzyko, wyrzeczenia i kłopoty.  
Za to wszystko najserdeczniej dziękujemy - zaznaczył Bronisław Komorowski. 
- Mam też nadzieję, że od przyszłego roku zostanie uruchomiona szczególna nagroda 
prezydencka - Nagroda Obywatelska. Bo przecież w wymiarze i ogólnonarodowym,  
i w wymiarze lokalnym na każdym szczeblu zawsze chodzi o to, czy potrafimy w sposób 
umiejętny wydobywać dobre cechy obywatelskie, czy potrafimy zachęcać ludzi do tego,  
aby działali jak dobrzy obywatele na własną rzecz i na rzecz innych - powiedział Bronisław 
Komorowski. 

Wśród odznaczonych przez Prezydenta znalazł się jeden przedstawiciel naszego 
województwa – Marek Jurzysta  – Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego,  
który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, jako uznanie za osiągnięcia w pracy samorządowej 
oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

 
 
Rzeszów, 29 maja 2012 r. 

 
Zygmunt Nowak 

 


