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Dzień Samorządu Terytorialnego Burmistrz Wisły Jan Poloczek uczcił w Warszawie. W
Pałacu Prezydenckim 27 maja odbyło się spotkanie samorządowców z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim. Obecność Burmistrza Wisły w Warszawie była również okazją
do omówienia szczegółów zbliżającej się wizyty Prezydenta w Wiśle.

Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto obchodzone po to, by uczcić pierwsze, demokratyczne wybory
samorządowe w Polsce, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Z tej okazji Prezydent RP Bronisław Komorowski
spotyka się z samorządowcami w Pałacu Prezydenckim. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło w tym roku
Burmistrza Wisły Jana Poloczka. Jesteśmy dumni, bo Pan Burmistrz, jako jedyny z powiatu cieszyńskiego
otrzymał zaproszenie na wizytę w Kancelarii – mówi wiceburmistrz Wisły, Lidia Forias, po czym dodaje. Dwa
tygodnie temu Pan Burmistrz był w Belgradzie na zaproszenie marszałka Senatu, co również było wielkim
wyróżnieniem. Cieszymy się, że Wisła jest w ten sposób doceniana. (czytaj również: Potoczek w delegacji
senatu).
Spotkanie Burmistrza Wisły z Prezydentem 27 maja, było również okazją do rozmów na temat planowanej wizyty
Bronisława Komorowskiego w Wiśle. My czekamy na wizytę Pana Prezydenta 13 czerwca w związku z
otwarciem parku i odsłonięciem pomnika „Źródeł Wisły” – parku po rewitalizacji. Pan Prezydent obiecał,
że będzie na tym ważnym dla nas otwarciu, a przy okazji dzisiejszej wizyty Burmistrza w Warszawie
zostaną omówione szczegóły tej wizyty. Miedzy innymi chcemy zaproponować Panu Prezydentowi, by
podczas odsłonięcia pomnika zasadził jeden z 25 dębów, które mają być sadzone w Polsce z okazji 25-lecia
demokracji . Zobaczymy, czy uda się to zrobić przy pomniku „Źródeł Wisły”, ponieważ wiem, że Pan
Prezydent planował posadzić drzewo na terenie Rezydencji – mówi Lidia Forias.
Nie tylko przygotowania do uroczystego otwarcia Parku im. Kopczyńskiego po rewitalizacji są w ostatnich
miesiącach ważnym tematem w wiślańskim magistracie. W Urzędzie Miasta od pewnego czasu trwają również
dyskusje na temat tego, czy prezydent Bronisław Komorowski zostanie honorowym obywatelem Wisły. Jak dotąd
miasto ma pięciu honorowych obywateli, wśród nich znalazł się między innymi: Aleksander Kwaśniewski, Jerzy
Buzek. Czy Bronisław Komorowski dołączy do tego grona? Wszystko zależy od głosowania w tej sprawie radnych,
które odbędzie się na najbliższej sesji, czyli już dzisiaj (29.05.2014).
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