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Rejon solecznicki został wyróżniony przez Radę Europy. 26 kwietnia br. podczas
wiosennego posiedzenia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podjęło uchwałę o
przyznaniu rejonowi solecznickiemu prestiżowej nagrody - Flagi Honorowej Rady
Europy.

Flaga ta przyznawana jest zarządom miejskim lub innym władzom lokalnym w uznaniu ich dokonań
w propagowaniu idei europejskiej oraz w prowadzeniu szerokiej sieci współpracy partnerskiej.

„Bardzo się cieszę, że nasze dokonania w dziedzinie kontaktów zagranicznych oraz głoszeniu idei
solidarnej Europy zostały tak wysoko ocenione przez Radę Europy. W 2008 roku otrzymaliśmy
Dyplom Europejski, w roku bieżącym otrzymaliśmy Honorową Flagę Europy. Będziemy się ubiegać
również o Odznakę Honorową i o najwyższą z czterech przyznawanych trofeów – Nagrodę Europy“
— napisał w specjalnym oświadczeniu mer rejonu Zdzisław Palewicz.

Zdaniem mera na decyzję Zgromadzenia Parlamentarnego miała wpływ prężna współpraca z
zaprzyjaźnionymi gminami w Polsce, Niemczech, Francji czy Białorusi oraz wielokulturowość rejonu.
„Myślę, że wpływ na tą szeroko zakrojoną współpracę mają trzy podstawowe sprawy:
wielokulturowość naszego regionu, wielojęzyczność oraz, oczywiście, gościnność Ziemi
Solecznickiej i jej ludzi“ – podkreślił Zdzisław Palewicz.

Rada Europy została powołana w 1949 roku. Jej celem jest przede wszystkim promocja i ochrona
praw człowieka, współpraca państw członkowskich w dziedzinie kultury. W 1955 roku Rada Europy
ustanowiła Nagrodę Europy w celu propagowania idei jedności europejskiej. Nagroda ta do dziś
dnia cieszy się dużym zainteresowaniem i jest jednym z najbardziej prestiżowych odznaczeń.
Każdego roku jedno lub dwa miasta Europy zostają nagrodzone nagroda najwyższą w postaci 10
tys. euro na stypendia dla młodzieży oraz przechodzące od zwycięzcy do zwycięzcy drewniane
trofeum z tablicą z brązy.

Zgodnie z regulaminem Honorową Flagę Europy wręczy gospodarzom członek Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy. Uroczystość wręczenia flagi dla społeczności rejonu solecznickiego
planowana jest na 15 września.

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz w rozmowie z PL DELFI powiedział, że ta nagroda
ma bardziej wymiar moralny niż materialny. Jednak z pewnością przyczyni się do promocji rejonu
solecznickiego w Europie. „Myślę, że jest to wysokie wyróżnienie dla samorządu. W całej Europie
takie wyróżnienie otrzymały chyba z 23 samorządy, natomiast my jako jedyni na Litwie” — zaznaczył
mer.

Zdaniem Palewicza, owo wyróżnienie jest w pewnym sensie dowodem na to, że mieszkańcy rejonu
są Europejczykami. „Ta nagroda udowadnia, że jesteśmy społeczeństwem otwartym, obywatelskim
i europejskim. Chociaż nie wszyscy tak sądzą, myśląc o nas, że jesteśmy zamknięci i nie chcemy
się integrować” — oświadczył Zdzisław Palewicz.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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