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[WYSTAWA]: 30 lat samorz?dno?ci - Ogólnopolskie obchody
30-lecia wyborów samorz?dowych w Jaworze
Dzi?, 27 maja obchodzimy 30. rocznic? pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów, wyborów
samorz?dowych. Jak wa?na to dla Polski rocznica, nikogo, a szczególnie samorz?dowców,
przekonywa? nie trzeba. Jak trudna, z uwagi na obecn? sytuacj?, równie?.
Planowane z du?ym wyprzedzeniem uroczysto?ci, maj?ce u?wietni? t? wa?n? dla jaworzan i
Polaków rocznic?, w dniach pandemii koronawirusa jest niemo?liwe. Z powodu ogranicze?
wynikaj?cych z konieczno?ci dystansowania spo?ecznego, nie odb?dzie si? uroczysta Sesja Rady
Miejskiej w Jaworze, a wystawa przygotowana przez Miejsk? Bibliotek? Publiczn? i Wydzia?
Promocji Miasta, przeniesiona zosta?a do internetu.
Pomimo to, to najwa?niejsze w Polsce ?wi?to wolno?ci i demokracji, szczególnie w czasie kryzysu
dotykaj?cego wszystkich Polaków, zas?uguje, jak ?adne inne i jak ?adne nigdy wcze?niej ?wi?to,
na okazanie pami?ci o nim i godne jego u?wietnienie.
Maj?c na uwadze szczególnie donios?y charakter 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów
samorz?dowych w Polsce, Burmistrz Miasta Jawora oraz Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w
Jaworze, w ?rod? 27 maja o godz. 12.00 z?o?? symboliczn? wi?zank? pod pomnikiem 1000-lecia
pa?stwa polskiego. W ten sposób uczcimy pami?? o samorz?dowcach, których nie ma ju? w?ród
nas, a tak?e nie?yj?cych ju? twórców ustawy o samorz?dzie gminnym prof. Jerzego Regulskiego i
prof. Micha?a Kulesz?.
Jest to ?wi?to samorz?dów, ale przede wszystkim lokalnych spo?eczno?ci, które od 1990 roku
maj? realny wp?yw na podejmowane dzia?ania w swoich gminach. To w?a?nie mieszka?cy miast i
wsi anga?uj? si? w ?ycie spo?eczne najbardziej, chc?c zmienia? swoje otoczenia na bardziej
przyjazne, dostosowane do aktualnych potrzeb. A dzieje si? to przede wszystkim poprzez wybór
swoich przedstawicieli do rad gmin. Dobry samorz?d to samorz?d otwarty na swoich mieszka?ców
i ich potrzeby. Z tej okazji centrum Jawora zosta?o udekorowane flagami miasta, a na Ratuszu
umieszczony zosta? baner oraz b?dzie wy?wietlany napis przypominaj?cy o 30-leciu Samorz?du.

30 lat temu odby?y si? pierwsze po ponad pó?wieczu wolne wybory w Polsce. Doprowadzi?y one
do odrodzenia w naszym kraju samorz?du terytorialnego. Zosta?y one zarz?dzone przez wówczas
pe?ni?cego funkcj? Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Wybierano sk?ad 2383
rad gmin (1547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszka?ców, 110 rad
miejskich w miastach powy?ej 40 tys. mieszka?ców, 574 rady gminno-miejskich oraz 7 rad dzielnic
Warszawy). Radnych wybierano w 47 997 okr?gach wyborczych (47 254 jednomandatowych i 743
wielomandatowych). Wybrano 51 987 radnych (30 002 radnych gminach, 3552 radnych miejskich
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w miastach do 40 tys. mieszka?ców, 4435 radnych miejskich w miastach powy?ej 40 tys.
mieszka?ców oraz 344 radnych dzielnic Warszawy). Frekwencja wyborcza wynios?a 42,27%.
Najwi?kszy sukces osi?gn??y Komitety Obywatelskie „Solidarno??” zyskuj?c a? 53,1% poparcia
w?ród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Frekwencja w pó?niejszych latach przedstawia?a si? nast?puj?co:
1994 r. – Polska - 33,78%/brak danych - Jawor
1998 r. – 45,35%/brak danych
2002 r. – 44,24%/46,06%
2006 r. – 41,34%/44,35%
2010 r. – 41,31%/43,82%
2014 r. – 43,68%/45,79%
2018 r. – 51,86%/53,17%

Z perspektywy 30 lat widzimy, jak wa?ny by? to moment. Przez te trzy dekady Polacy z mniejszych
i wi?kszych miejscowo?ci, w ka?dym regionie kraju, wybierali lokalne w?adze i decydowali o
kierunku rozwoju swoich ma?ych ojczyzn. Dzi? z czystym sumieniem mo?emy powiedzie?, ?e
dzi?ki lokalnej w?adzy, której zaufali nasi mieszka?cy, Jawor sta? si? miejscem, w którym chc?
inwestowa? przedsi?biorcy, na skutek czego jeste?my ?wiadkami dynamicznego rozwoju miasta –
powiedzia? Burmistrz Emilian Bera.
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