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Szanowni Panowie Starostowie,
Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo,
Powiat Białostocki obchodzi w tym roku jubileusz swojego 20-lecia. 27 maja
2020 roku minie 30 lat działalności odrodzonego polskiego samorządu terytorialnego.
Wielowiekowe dziedzictwo i tradycja są bogactwem Ziemi Białostockiej i fundamentem,
na którym organizowano struktury samorządu. Jubileusz funkcjonowania Powiatu
Białostockiego jako bytu administracyjnego stanowi dobrą okazję do refleksji nad tym,
co udało się przez ten czas osiągnąć w dziedzinie samorządności oraz co należy jeszcze
zrealizować w przyszłości.
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i odpowiedzialność. Odradzanie się na nowo polskiej samorządności było nierozerwalnie
związane z budową niepodległego i demokratycznego państwa oraz społeczeństwa
obywatelskiego. Odzyskując niepodległość i suwerenność naszej Ojczyzny, odrzucając
i pokonując totalitarny system komunistyczny przejęliśmy odpowiedzialność za ład społeczny
w naszej Ojczyźnie i jej losy, tak w wymiarze państwowym, jak w odniesieniu do wspólnot
lokalnych. Jest dziś oczywiste, że bez samorządu nie byłoby ani pełnej wolności, ani
demokracji. Aktywność samorządowa oznaczała wyzwolenie wielkiego potencjału społecznej
energii, który w znacznej mierze przyczynił się do wielu dobrych zmian w naszej Ojczyźnie.
Pragnę serdecznie – jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej o samorządowym
rodowodzie obejmującym funkcje radnego, delegata do Sejmiku Samorządowego, burmistrza
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Terytorialnego oraz Wiceministra Edukacji i Nauki, a następnie Wiceministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji współpracującego na wielu płaszczyznach z samorządami
w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych – podziękować wszystkim za wkład
w kształtowanie i rozwój samorządności, zaangażowanie w działalność na rzecz dobra
wspólnego w Powiecie Białostockim oraz podnoszenie jakości życia jego mieszkańców.
Jestem przekonany, że ten wysiłek i jego efekty będą stanowić trwały ślad w dziejach lokalnej
społeczności i pozostaną we wdzięcznej pamięci przyszłych pokoleń mieszkańców Powiatu
Białostockiego.
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dotychczasowych kadencji gratuluję sukcesów w działalności dla dobra mieszkańców
powiatowej wspólnoty samorządowej, a za poświęcenie niemałej części swojego życia innym
ludziom, Powiatowi Białostockiemu i Polsce – z głębi serca dziękuję.
Dbajmy o to, aby nasza codzienna postawa, słowa i czyny poszerzały przestrzeń dobra
publicznego w naszej Ojczyźnie. Jest to zobowiązanie, które wynika z naszych dziejowych
i narodowych doświadczeń, dumy i umiłowania wolności, niepodległości i suwerenności
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
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