
„Kasa, misiu, kasa” – ten jeden z niezapomnianych cytatów 
trenera Janusza Wójcika, idealnie obrazuje pomysł prezyden-
ta Lubina Roberta Raczyńskiego, który chce wchłonąć siedem 
sołectw sąsiadujących z Gminą Lubin.  Nie wybrał przy tym 
wszystkich bezpośrednio sąsiadujących z miastem ale  te, które 
mają najwięcej mieszkańców, największe dochody i najlepszą 
infrastrukturę, czyli Chróstnik, Kłopotów, Krzeczyn Wielki, Miro-
szowice, Oborę, Osiek i Szklary Górne.
Na wniosek prezydenta uchwałę intencyjną w tej sprawie 
19 grudnia 2018 roku podjęła Rada Miejska. Stało się to przy 
ostrym sprzeciwie mieszkańców Gminy Lubin, którzy licznie 
wzięli udział  w sesji protestując przeciwko tym planom. Sesję 
z tego powodu przerwano, by ściągnąć z zagranicznego urlopu 
radnego rządzącego klubu, którego głos stawał się decydujący. 
- Już wtedy radni, ani przedstawiciel prezydenta nie potrafili 
racjonalnie wytłumaczyć celu takiej operacji, ani tym bardziej 
przekonać do niej mieszkańców. Stwierdzili, że jesteśmy ban-
dą krzykaczy – mówi Patryk Jarkowiec, radny Gminy Lubin 
i mieszkaniec Kłopotowa. – Prezydenta Roberta Raczyńskiego 
oczywiście nie było na sesji i przez kolejne miesiące nie spotkał 
się z żadnym przedstawicielem  Gminy Lubin. Mimo wysłanych 
31 zaproszeń, nie wziął także udziału w żadnym zebraniu sołec-
kim, w trakcie których przeprowadzono konsultacje społeczne 
z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic.

Ponad 98%  mieszkańców przeciwnych podziałowi 
Gminy Lubin
Gmina Lubin przeprowadziła rzetelne i profesjonalne konsulta-
cje, w których jedna osoba mogła otrzymać tylko jeden opieczę-
towany  druk ankiety, składając przy tym własnoręczny podpis 
poświadczający odbiór. Ta rzetelna weryfikacja liczby wydanych 
ankiet, przy jednoczesnej anonimowości głosu, dała wiarygodne 
i rzetelne wyniki konsultacji.
Pomysłowi prezydenta Lubina zdecydowane NIE powiedzia-
ło 98,23% głosujących czyli 10 301 mieszkańców. Na TAK było  
1,25% czyli 131 osób, wstrzymało się od głosu 0,52%, czyli 55 
osób. Trzy ankiety były nieważne. W sumie wydano 10 490 an-
kiet, co stanowi 62,98% mieszkańców. To bardzo wysoki udział 
mieszkańców i frekwencja, którą trudno było uzyskać w Gminie 
Lubin w dotychczas przeprowadzanych wyborach, czy to samo-
rządowych, czy parlamentarnych i świadczy o wysokim stopniu 
integracji społeczności lokalnej, jej jedności i poczuciu wspólno-
ty.  Oznacza także, że mieszkańcy nie dostrzegli jakichkolwiek 
korzyści a tym bardziej perspektyw związanych z planowaną 
przez władze Lubina zmianą granic miasta kosztem ich gminy. 
– Od lat spotykam się na co dzień z mieszkańcami i tak wielki 
sprzeciw nie jest dla mnie zaskoczeniem, tylko potwierdzeniem 
naszego stanowiska, że nie ma zgody, ani żadnych merytorycz-
nych argumentów opowiadających się za podziałem Gminy Lu-
bin – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. - Liczę, że radni 
miejscy i prezydent Lubina uszanują wynik demokratycznych 
konsultacji i wycofają się z tego pomysłu. 

Miejskie konsultacje w prokuraturze
Miasto także prowadziło swoje konsultacje i w ich sprawie wójt 
złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa.  Miasto oprócz tradycyjnych ankiet papierowych, 
prowadziło konsultacje elektroniczne, można się było wypo-
wiedzieć na portalu www.lubin.pl . Nie forma budziła jednak 
wątpliwości wójta Gminy Lubin, ale podejrzewana, nieupraw-
niona ingerencja w wyniki konsultacji. Jednej nocy, w przeciągu 
zaledwie kilku godzin miały miejsce gwałtowne zmiany wyników 
głosowania, co zrodziło uzasadnione podejrzenia, że doszło do 
nieuprawnionej manipulacji. W zawiadomieniu wskazano rów-
nież na utrudnienia w oddawaniu głosów. Mimo prawidłowego 
wypełnienia ankiety i oświadczenia, że jest się mieszkańcem 
miasta nie można było skutecznie zagłosować. Miejskie konsul-
tacje także się już zakończyły, ich wynik nie jest jednak jeszcze 
upubliczniony.

Argument siły 
Uzasadnienie miejskiej uchwały  w sprawie przejęcia jest bardzo 
krótkie i lakoniczne. Mówi o wzmocnieniu potencjału rozwo-
jowego miasta i zwiększeniu jego konkurencyjności. Ambicje 
prezydenta są bardzo duże, ale fakty mówią o tym, że Lubin od 
lat się wyludnia, miasto ma gigantyczne zadłużenie i od lat nie 
pozyskało żadnego inwestora. Większość mieszkańców pracu-
je w oddziałach KGHM w Polkowicach, Legnicy i Głogowie oraz 
w sąsiednich specjalnych strefach  ekonomicznych. W mieście 
rośnie jedynie z roku na rok liczba sklepów. 
- To piękny przykład megalomanii okraszony jeszcze większą 
dawką bezczelności i hipokryzji. W ogólnopolskich mediach Ro-
bert Raczyński uzasadniając ten pomysł nazwał nas „pasożytni-
czym obwarzankiem” a  wszystkie poprzednie rządy „leniwymi”  
bo twierdzi , że podział administracyjny Polski jest sztuczny - 
mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. - Teraz tym wnioskiem, 

chce trzykrotnie powiększyć swoje miejskie terytorium, stając 
się największym miastem po Wrocławiu, przeskakując Jelenią 
Górę, Wałbrzych i Legnicę. Pozwoliłoby mu to też  chwilowo za-
łatać dziurę budżetową i zwiększyć zdolność kredytową. 
Wygląda na to, że prezydent Lubina jest dumny ze swojej wypo-
wiedzi, bowiem chwali się nią na swojej oficjalnej stronie na Fa-
cebooku, a w komentarzach czytamy m.in.: „szkoda, że tych pla-
nów nie było przed wyborami, proszę przeprosić, pseudozbawca, 
to pasożytów chcesz do miasta”. To nie pierwszy raz, gdy Robert 
Raczyński obraża ludzi, kilka lat temu publicznie nazwał pra-
cowników lubińskiego starostwa „nierobami”.  

Siła argumentów
Gmina Lubin i jej mieszkańcy bardzo poważnie podeszli do tej 
próby aneksji. Mieszkańcy uaktywnili się w mediach społecz-
nościowych, licznie wzięli udział w konsultacjach, zainicjowali 
organizację referendum, zorganizowali marsz przyjaźni ulica-
mi miasta a urzędnicy wszystko policzyli i zebrali w przejrzyste 
argumenty. Nieuzasadnione przejęcie przez miasto siedmiu 
sołectw grozi m.in. tym, że gmina zostałaby podzielona na dwie 
odrębne części, tracąc 2/3 dochodów własnych straciłaby sa-
modzielność finansową i nie miałaby pieniędzy na dalszy rozwój 
i utrzymanie terytorialnie rozproszonej infrastruktury oraz dzia-
łalność kulturalną, oświatową i sportową. 
- Nie musimy czekać do stycznia przyszłego roku, by przekonać się 
jakie będą konsekwencje takiej decyzji Rady Ministrów. Już dziś 
wiadomo, że wskaźniki finansowe zostaną znacznie przekroczo-
ne, a to zgodnie z obowiązującym prawem oznacza zarząd komi-
saryczny, a w konsekwencji likwidację gminy poprzez wchłonięcie 
jej przez sąsiednie samorządy – mówi wójt Tadeusz Kielan.
 - Zmiana granic Lubina polegająca na przyłączeniu do niego 
naszych siedmiu sołectw nie spełnia przesłanek wynikających 
z art. 4  ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – dodaje Anna 
Marzec kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska, która przygotowywała odpowiednie dokumenty 
w odpowiedzi na uchwałę Rady Miejskiej. 

Konieczna jest zmiana prawa
Związek Gmin Wiejskich RP od wielu lat zabiega o systemowe 
zmiany prawa dotyczącego procesów podziału i zmiany granic 
gmin.
- To nie jest przypadkowe, iż zagrożone „anektowaniem” są 
szczególnie tereny wiejskie z uporządkowaną infrastrukturą 
i atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Przejmowanie przez 
inne gminy tych terenów wraz z nieruchomościami gminnymi 
ma charakter wywłaszczenia, bez jakichkolwiek odszkodowań, 
cesji zobowiązań czy też rekompensat -  mówi Marek Olszewski 
przewodniczący ZGW RP, w oficjalnym stanowisku związku, do-
dając: - Postulowane przez nas zmiany prawne mogą uchronić 
wiele gmin przed nieuzasadnioną „aneksją terytorialną” doko-
nywaną z pobudek ekonomicznych, politycznych lub na jedno-
stronny wniosek silniejszej, sąsiadującej gminy miejskiej. 
Nawet Związek Miast Polskich przyjął bardzo twarde stanowi-
sko w tej sprawie. – Popieramy zmianę granic gmin, tylko wtedy 
gdy jest potrzebna dla rozwoju obszaru funkcjonalnego, a nie 
pojedynczej jednostki – mówił podczas posiedzenia Sejmowej 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Marek 
Wójcik, pełnomocnik zarządu ZMP ds. legislacyjnych.  

Tak po ludzku…
- Nie może być tak, że do mieszkańców zwracamy się tylko w cza-
sie wyborów a później rządzimy i dzielimy nikogo o nic nie pyta-
jąc i nie szukając porozumienia. Mieszkańcy każdej gminy mają 
prawo do własnego zdania. Tak po ludzku, to robi się przykro, 
kiedy widać takie przykłady lekceważenia innych, jak dzieje się 
to teraz u nas. Za rok to samo może wydarzyć się w innej gminie, 
nie możemy na to pozwalać – mówi Norbert Grabowski przewod-
niczący Rady Gminy Lubin. 
- Nasze wsie nie stały się częścią miasta, mimo że z nim sąsia-
dują. W Gminie Lubin zamieszkali ludzie, którzy wybrali wieś, 
a my inwestujemy od lat w rozwój naszych sołectw, by wszyst-
kim żyło się tu jeszcze lepiej – podsumowuje wójt Tadeusz 
Kielan. – Miasto ma dość własnych terenów i nie potrzebuje 
dodatkowych. Można było się spotkać, porozmawiać, a nie do-
konywać zamachu z pozycji siły. Już w Dekalogu jest napisa-
ne… po 7. nie kradnij.

SAMORZĄDY Miasta zainteresowane wchłonięciem sąsiednich gmin, które jeszcze w 2018 roku uruchomiły procedurę zmiany 
granic, muszą do końca marca złożyć do wojewody wszystkie wymagane dokumenty. Wniosek z opinią wojewody trafi później do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przedłoży go Radzie Ministrów. Rząd musi podjąć decyzję do końca lipca, jeśli 
zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Dla wielu samorządów próby wrogiego wchłonięcia sąsiadów to jedyny pomysł 
na rozwój i spłatę zaciągniętych długów. Idealnym przykładem jest Lubin i sąsiadująca z nim Gmina Lubin.

Stop megalomanii 
Demokracja i głosy mieszkańców są najważniejsze

TEKST PROMOCYJNY

Około 1,5 tys. osób – mieszkańców Gminy i Miasta przeszło w ostatnią niedzielę ulicami Lubina w „Marszu Przyjaźni”, będącym 
wyrazem sprzeciwu wobec planów prezydenta Roberta Raczyńskiego. Nieśli transparenty z hasłami: „Współpraca tak, rozbiór 
nie”. „Wybraliśmy wieś, domagamy się uszanowania naszej decyzji”. „Razem obronimy nasze granice”,  „Stop, dyktaturze, 
precz z dyktatem”.

- Miasto i Gmina Lubin z obecnymi 31 sołectwami gwarantuje 
zrównoważony rozwój całego regionu. Po co to zmieniać? 
– pyta Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. -  Miasto może się 
nadal rozwijać bez aneksji naszych 7 sołectw. 25% miejskich 
terenów od wielu lat czeka na niezbędną infrastrukturę, co 
graniczy już z zaniedbaniem. Kolejne 25%  terytorium, nie ma 
nawet  niezbędnych do rozwoju planów zagospodarowania 
przestrzennego. 


