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Nagrody im. Grzegorza talki wręczone
Burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki, prezydent
Stalowej Woli Lucjan Nadbereżny oraz wiceprezes
Związku Województw RP Sławomir Sosnowski są wśród
tegorocznych laureatów Nagrody im. Grzegorza Palki.
roczystość odbyła się 22 Listopa
da 20 1 7 r. w Muzeum Kolekcji
im. Jana Pawła II Fundacji Janiny
i Zbigniewa Porczyńskich w Warsza
wie. W dziedzinie ogólnopaństwowej
nagrodę otrzymała Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki
społecznej za wdrożenie, wspólnie
z samorządami gmin, strategicznego
dla Polski ze względów demograficz
nych, Programu 500+.
W dziedzinie działalności samorzą
dowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Janusz Bodziacki, burmistrz Lubar
towa za działania na rzecz rozwo
ju gospodarczego miasta oraz wzmac
nianie pozycji samorządu w ramach
uczestnictwa w Narodowej Radzie
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Rozwoju przy Prezydencie RP; Lu
cjan Nadbereżny, prezydent Stalo
wej Woli
za skuteczną realizację
programu Rodzina Praca Rozwój
oraz wzmacnianie pozycji samorządu
W ramach uczestnictwa w Narodowej
Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP;
Sławomir Sosnowski, wiceprezes zarządu Związku Województw RP, mar
szałek woj. lubelskiego za zwięk
szenie potencjału gospodarczego wo
jewództwa lubelskiego oraz działania
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa w ramach Komisji ZWRP.
W kategorii działań w samorządzie
lokalnym o znaczeniu ponadlokal
nym: Danuta Kamińska, skarbnik Katowic za skuteczne zarządzanie fi
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nansami miasta o najwyższej ocenie
ratingowej; Józef Swaczyna, starosta
strzelecki za działania na rzecz roz
woju społeczno-gospodarczego powia
tu; Bogdan Taranowski, wójt gminy
Miedźna za działania na rzecz roz
woju infrastruktury społecznej i tech
nicznej gminy; Janusz Zmurkiewicz,
prezydent Swinoujścia za realizację
projektów infrastrukturalnych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach
współpracy transgranicznej.
Ponadto kapituła zdecydowała przyznać dziewięć wyróżnień. Otrzyma
li je: Tadeusz Brzozowski, przewodniczący rady powiatu łukowskiego, Woj
ciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik, Ewa Dumkiewicz-Sprawka,
dyrektor Wydziału Oświaty i Wycho
wania W Urzędzie Miasta Lublina, An
drzej Huk, wójt gminy Przemyśl, Ed
mund Kaczmarek, starosta jędrzejow
ski, Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki
Wielkie, Kazimierz Rakowski, starosta
wołomiński, Renata Surma, burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej oraz Tomasz Smie
tanka, burmistrz Kozienic.
Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybit
ne zasługi dla samorządu terytorial
nego. Liga, zrzeszająca ligi miejskie
i ligi wiejskie, promuje działania na
rzecz kontynuacji demokratycznych
reform. Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki, pragnie uhonorować jed
nego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorial
nego, tragicznie zmarłego prezydenta
Łodzi Grzegorza Palkę.
Patronem medialnym uroczystości wrę
czenia nagrody była „Wspólnota”.
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