
 
 

 
 
 
 

Gdańsk/Sopot, 16 lipca 2019 r. 
 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, 

  

4 czerwca to my – polscy samorządowcy – sprawiliśmy, że jubileusz 30. rocznicy pierwszych po II Wojnie 

Światowej demokratycznych wyborów stał się prawdziwym ogólnokrajowym Świętem Wolności i 

Solidarności.  Nasza mobilizacja była wyjątkowa i tchnęła nową jakość w krajową debatę publiczną. Bardzo 

dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaangażowanie!  

 

4 czerwca wspólnie rozpoczęliśmy również ogólnokrajową debatę na temat przyszłości samorządu w 

Polsce – debatę na temat przyszłości naszych wsi i miast. Nasze założenia dotyczące spraw 

najważniejszych dla naszych mieszkańców zapisaliśmy w formie 21 Tez samorządowych. Ich wspólnym 

mianownikiem jest potrzeba wzmocnienia wspólnot lokalnych w decydowaniu o kwestiach dla nich 

najistotniejszych. Silne samorządy budują bowiem silne państwo. 

 

Obecnie prowadzimy szerokie konsultacje dotyczące zagadnień zapisanych w 21 Tezach. Chcemy, aby 

każdy obywatel mógł uczestniczyć w tej debacie i zgłosić swoje uwagi oraz propozycje. Zachęcamy Was do 

odwiedzania i promowania strony www.SamorzadyDlaPolski.pl. Wypełnijcie proszę w wolnej chwili 

ankietę – kliknijcie, które tezy są dla Was szczególnie ważne. Zaznaczcie swoje uwagi, jeśli chcielibyście 

wzmocnić brzmienie któregoś postulatu. Do przekazywania uwag przez stronę 

www.SamorzadyDlaPolski.pl zachęćcie też proszę swoich radnych, współpracowników i mieszkańców. 

Napiszcie o konsultacjach na stronie swojej gminy, przekażcie informacje na ten temat swoim sołtysom.  

 

Zachęcamy również do organizowania spotkań i paneli dyskusyjnych w Waszych gminach. Informacje na 

temat spotkań zamieszczać będziemy na stronie internetowej, a także profilu Samorządy dla Polski na 

Facebooku. Chętnie udostępnimy Wam wytyczne, materiały graficzne i organizacyjne– prosimy o kontakt 

w tych sprawach na adres „21tez@2019gdansk.pl”. Zarówno my, jak i inni prezydenci polskich miast, 

deklarujemy chęć udziału w takich spotkaniach.  
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Efektem konsultacji i rozmów będzie 21 postulatów samorządowych, które chcemy zaprezentować w 

Gdańsku 31 sierpnia. Na ich podstawie przygotujemy projekty ustaw, które złożymy do Sejmu RP nowej 

kadencji.  Nie możemy pozwolić, aby sprawy najważniejsze dla naszych mieszkańców, takie jak oświata, 

ochrona zdrowia, czyste powietrze czy rozwój dróg lokalnych – były zarządzane centralnie z Warszawy, z 

pominięciem głosu wspólnot lokalnych. 

   

31 sierpnia o godz. 15:00 spotkajmy się w Gdańsku i pokażmy siłę polskich samorządów, siłę naszych 

mieszkańców i brak zgody na lekceważenie dobra wspólnot lokalnych. Nie będzie silnej, samorządnej i 

demokratycznej Polski bez silnych samorządów.        

 

Już dziś zapraszamy Was również do udziału w uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny 

Światowej na Westerplatte 1 września o godz. 4:45. Zwyczaj corocznych uroczystości o świcie na 

gdańskim półwyspie Westerplatte zainicjował 1 września 1998 roku śp. prezydent Paweł Adamowicz. Od 

wielu lat w uroczystościach biorą również udział premierzy i prezydenci RP. Bierzemy w nich udział od 

samego początku i co roku jest to dla nas niezapomniane wydarzenie. Do udziału w 80. rocznicy 

obchodów wyjątkowo zaproszeni zostali również burmistrzowie kilkudziesięciu miast świata, które 

odegrały szczególne, symboliczne znaczenie w trakcie wojny.  

 

Gorąco zachęcamy, aby zarówno w trakcie debaty o przyszłości polskich miast i wsi, jak i podczas 

uroczystości upamiętniającej wybuch wojny światowej po raz kolejny pokazać solidarność polskiego 

samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że ta symboliczna solidarność w niedalekiej przyszłości 

zaowocuje większą solidarnością i zrozumieniem naszej różnorodności na co dzień.  

 

 

Z wyrazami szacunku,        

  

 

Prezydent Miasta Gdańska                  Prezydent Miasta Sopotu              

  

 

Aleksandra Dulkiewicz                                                 Jacek Karnowski                               

  
 
 


