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ПЕТЪР НИКОЛОВ ДЖОРИНСКИ
По форсмажорни причини, един успешен и.д. кмет Поради мобилизацията на титуляра кмет Димитър Дамянов, до завършването на войната от 11. I .1917 г. до 10. II . 1919 г.
кметската длъжност се изпълнява от Петър Джорински. Той е роден на 10 . VIII .1860 г.
в с. Орешец, Белоградчишко. Получава добро образование, завършвайки учителски
институт.
Участва дълги години в
управленските екипи на Димитър Балев и Димитър Дамянов, кметът Джорински
натрупва богат опит в администрацията. Споделя управленската практика на Найчо
Цанов. Продължава по блестящ начин делото на своите предшественици. Въпреки
бушуващата война и реквизиционната политика на правителството на д-р В. Радославов,
мобилизирал "куцо и сакато" за удържане напора на Съглашенските войски, кметът
Джорински осигурявал сносни условия за живот на гражданите във Видин, наброяващ
тогава повече от 17000 души. Глад не е имало благодарение на кмета. Специални грижи
се отделяли за децата сираци, а най-бедните граждани били снабдявани с хляб и дърва
за огрев. Изхранването и здравеопазването на населението били приоритет за кмета.
Общината плащала на арките всички разходи при ражданията, а общинските лекари
получавали двойни заплати в сравнение с държавните, с оглед да бъде ограничена
епидемията от петнист тиф. Срещу нарушителите на законите, спекулантите, крадците
и мароде рите, във военното време на кметуването си, Петър Джорински е бил
безкомпрромисен. Управлението му е пример за достои но изпълнен граждански дълг,
показващ, как в трудни военни условия, трябва да се защитават интересите на
населението и на държавата, от позицията на истинския патриотизъм.
Когато титулярът-кмет Димитър Дамянов се завръща от плен, на 10. II. 1919 г, и поема
отново управлението на града. Петър Джорински отново заема старата си длъжностпом. кмет на Видин.
На 30 юни 1936 г. умира на 76-годишна възръст Той е погребан с необходимите почести,
като бивш ръководител на града
Генади ВЪЛЧЕВ
ВИДИНСКИ КМЕТОВЕ
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