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Prezydent ponownie w Wiśle
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27 kwietnia prezydent wraz z małżonką wizytowali kompleks skoczni narciarskich w
centrum miasta i spotkali się z lokalną społecznością. Wczoraj, 27 czerwca, prezydent
Komorowski ponownie zawitał do Wisły.

Spotkanie miało charakter podziękowania prezydentowi Komorowskiemu za pięć lat prezydentury. - Jesteśmy
zaszczyceni, że zechciał Pan, Panie Prezydencie, odwiedzić po raz kolejny nasze miasto. Jako burmistrz
Wisły, razem z mieszkańcami, serdecznie dziękuję za całą pięcioletnią kadencję prezydencką. Szczególnie
dziękuję za to, że pamiętał Pan o naszej pięknej Wiśle i wspierał w przeróżnych działaniach. Chociaż nie
będzie Pan już gospodarzem Zameczku na Zadnim Groniu, to na zawsze pozostanie Pan Honorowym
Obywatelem naszego miasta. Jeszcze raz serdecznie za wszystko dziękujemy i zapraszamy – mówił podczas
spotkania Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Gospodarz Wisły, dodał, że Gmina Wisła odebrała decyzję na użytkowanie skoczni narciarskich w centrum miasta,
których modernizację wspierał prezydent Komorowski, i zaprosił głowę państwa na uroczyste otwarcie obiektu,
które jest planowane 30 lipca.
Prezydent otrzymał także od władz miasta pamiątkowy obraz. - Proszę, by ten obraz nie zawisł w jakimś
reprezentacyjnym miejscu, tylko u Pana w domu. By patrząc na niego, mógł Pan Prezydent sobie o nas
przypominać – mówił Tomasz Bujok.
Prezydent również dziękował za pięcioletnie kontakty z Wisłą. – Dziękuję za wspólnie spędzone pięć lat.
Dziękuję za możliwość dotknięcia tego, w co bardzo wierzę, mianowicie, że wielkość Polski polega na tym,
że potrafi w swoim całym zróżnicowaniu budować jedność. Jest to teren zróżnicowany historycznie i
wyznaniowo, ale czuje się tutaj żarliwą polskość. Mam satysfakcję, że mogłem się tutaj spotykać z tą
zróżnicowaną społecznością. Cieszę się , że rusza skocznia, obiecana przez mnie, i że będą na niej
kontynuowane tradycje narciarskie. Dziękuję za Honorowe Obywatelstwo, które bardzo sobie cenię.
Dziękuję za życzliwość w wyborach, bo zawsze tutaj zyskiwałem ogromne poparcie. Za to wszystko bardzo
wiślanom dziękuję, z całego, jeszcze prezydenckiego serca. Życzę Wiśle, by ta szczególna relacja między
Wisłą a prezydentami, którzy mają na Zadnim Groniu swoją rezydencję, trwała nadal – mówił Bronisław
Komorowski, który wręczył uczestnikom spotkania pamiątkowe albumy.
Prezydent przywiózł także ze sobą kielich komunijny, który wręczył proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej
w Szczyrku Salmopolu księdzu Janowi Byrtowi. Z kolei nietuzinkowy duchowny wręczył Bronisławowi
Komorowskiemu pamiątkową koszulkę na jubileusz 500-lecia reformacji, książkę oraz inne drobne upominki. Ziemia beskidzka to ziemia wielu wyznań. Pan był Prezydentem wszystkich wyznań. Wielokrotnie parafia
w Szczyrku zwracała się do Pana Prezydenta o wsparcie różnych nabożeństw i akcji. Zawsze spotykaliśmy
się z życzliwością i pozytywną odpowiedzią ze strony Pana Prezydenta. Za bycie Prezydentem wszystkich
Polaków z całego serca dziękujemy. Ostatnią naszą prośbą, jaką skierowaliśmy do Pana Prezydenta, była
prośba o kielich komunijny. I ten kielich otrzymaliśmy, za co serdecznie dziękuję – powiedział ks. Jan Byrt.
To już kolejny kielich w Parafii Ewangelickiej w Szczyrku. Parafia posiada m.in. kielich prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, prezydenta Niemiec., Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka , kanclerz Niemiec
Angeli Merkel , premiera Holandii , komisarza Unii Europejskiej Janusza Lewandowskiego i ambasadora Niemiec .
Po spotkaniu Bronisław Komorowski spotkał się na chwilę z zaproszonymi gośćmi i krótko przywitał się z
mieszkańcami.
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