




Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych  
od 15 do 25 lutego 2016 roku z mieszkańcami gminy Dąbrowa 
z podziałem na poszczególne sołectwa

Przeprowadzone konsultacje miały cha-
rakter powszechny. Na powszechność 
tych konsultacji wskazują przytoczone 

okoliczności, takie jak: objęcie nimi miesz-
kańców, którzy w dniach od 15 do 25 lutego 
2016 roku zamieszkiwali na terenie gminy 
i oświadczyli, że potrafią wypełnić ankietę 
i ją podpisać. 

Wobec braku ustawowego określenia i bra-
ku orzeczeń sądów administracyjnych, kto 
jest „uprawnionym” do udziału w konsulta-
cjach, uznano za „uprawnionego” mieszkań-
ca, który w czasie konsultacji społecznych 
mieszka na terenie gminy i oświadczył, że po-
siada umiejętność wypełnienia ankiety i jej 
podpisania.

Podawanie „frekwencji” jest zatem nie-
uprawnione, można mówić tylko o szacun-
kowym udziale mieszkańców w tych kon-
sultacjach. Wskazać należy, że każdy sposób 
obliczenia szacunkowego udziału obarczony 
jest niedoszacowaniem. Oto przykłady obli-
czenia udziału mieszkańców z omówieniem 
błędów metody:
 n 54% jako liczba oddanych ankiet w sto-

sunku do liczby zameldowanych w sołec-
twach lub całej gminie (aktualnie 9618 
osób). Niedoszacowanie: zameldowanie 
nie jest tożsame z zamieszkaniem; duży 
odsetek osób posiada meldunek w naszej 
gminie, ale nie mieszka, z uwagi na pra-
cę w odległych rejonach kraju lub poza 
granicami kraju albo od wielu lat miesz-
ka za granicą, nie dopełniając ciążącego 
na nich obowiązku wymeldowania się; 
zameldowanie dotyczy również małych 
dzieci, które przecież nie brały udziału 
w konsultacjach.

 n 67% jako liczba oddanych ankiet w sto-
sunku do liczby mieszkańców, od których 
pobierana jest opłata za wywóz nieczy-
stości stałych (aktualnie 7764 osoby). 
Niedoszacowanie: ponieważ w liczbie tej 
mieszczą się małoletni, którzy nie potrafią 

wypełnić ankiety, albo też w czasie trwa-
nia konsultacji mieszkańcy byli nieobec-
ni na terenie gminy z różnych przyczyn 
(m.in. praca za granicą, pobyt w szpitalu, 
urlop).

 n 65% jako liczba oddanych ankiet w sto-
sunku do pobranych ankiet. Niedosza-
cowanie: ilość pobranych ankiet minus 
dokonane zwroty daje tylko liczbę przy-
bliżoną, nie pewną – niezbędną do ustale-
nia jednoznacznego wyniku, gdyż ankiety 
były przekazywane w formie papierowej, 
jak również z możliwością własnego wy-
druku (wydano ankiety dla 8011 osób).

 n 72%. Najbardziej przybliżoną liczbą osób, 
którą obejmowały konsultacje, lecz dalej 
szacunkową, jest liczba mieszkańców, 
od których pobierana jest opłata za wy-
wóz nieczystości stałych pomniejszona 
o dzieci urodzone od 1 stycznia 2010 
roku, tj. 7764 – 585 = 7179.

Jeszcze większy udział w ankiecie zano-
towano w miejscowościach bezpośrednio 
dotkniętych wyłączeniem z gminy Dąbro-
wa. Stosując nawet najbardziej niekorzystną 
i niedoszacowaną metodę z omawianych 
powyżej, procentowy udział społeczeństwa 
w ankiecie wyniósł:
 n w Sławicach 59,0% (538 złożonych ankiet 

na 912 osób zameldowanych)
 n we Wrzoskach 67,0% (376 złożonych an-

kiet na 561 osób zameldowanych)
Bezsprzecznie należy więc uznać, że w kon-

sultacjach udział mieszkańców był powszech-
ny, a niezależnie od metody, procentowy 
udział mieszkańców jest ogromny np. w sto-
sunku do innych aktów wyborczych lub refe-
rendalnych. Na potwierdzenie powszechności 
można dodać fakt, iż w porównaniu z liczbą 
osób biorących udział w wyborach czy refe-
rendach (około 3200 osób), ankietę wypełniło 
prawie 2000 osób więcej. q

Dąbrowa: Stanowcze NIE dla powiększenia 
Opola kosztem naszych sołectw!
Andrzej Piotrowicz,  
sołtys miejscowości Prądy:

Zabranie terenów gminie Dąbrowa to bar-
dzo złe rozwiązanie, nie tylko dla Wrzosek, 
Sławic czy części Karczowa, ale dla całego 
samorządu. Gdyby doszło do poszerzenia 
granic Opola, to Prądy bardzo wiele stra-
cą. Czekamy na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, czekamy na moder-
nizację nawierzchni ulicy Polnej. Te zadania 
realizowane będą z budżetu naszej gminy. 
Ale w momencie kiedy zubożeje, te ważne 
dla lokalnej społeczności inwestycje będą 
musiały poczekać, bo w kasie zabraknie 
pieniędzy. Bardzo ważną dla nas rzeczą 
jest również fundusz sołecki. W Prądach 
około 80–90 procent pieniędzy przezna-
czamy na inwestycje. Kiedy brakuje nam 
pieniędzy, szukamy sponsorów. Fundusz 
sołecki integruje ludzi, którzy dla dobra 

wioski w czynie społecznym razem pracu-
ją. U nas mieszkańcy są napływowi, więk-
szość ze Wschodu, ale najpiękniejsze jest to, 
że zawsze potrafią się zjednoczyć i wspólnie 
walczyć o rozwój naszej miejscowości. Tak 
właśnie było, kiedy m.in. z funduszu sołec-
kiego przygotowywaliśmy nasz plac zabaw. 
Boję się również o nasze przedszkole – czy 
będzie funkcjonować, kiedy budżet gminy 
zostanie zmniejszony.

Mariusz Konopa,  
radny gminy Dąbrowa:

Do Ciepielowic sprowadziłem się pięć lat 
temu. Z krwi i kości jestem Polakiem, a moje 
korzenie sięgają Kielecczyzny. Porównywanie 
mnie czy innych osób, co czyni prezydent 
Opola, do Niemców jest wysoce niestosowne. 
Nie można wrzucać wszystkich do jednego 
worka! Sam zaś pomysł przyłączenia sołectw 

do Opola przypomina mi czasy, jakie miały 
miejsce po II wojnie światowej. Jako radny, 
ale również jako mieszkaniec jestem stanow-
czo przeciwny zabieraniu gminom terenów. 
Potraktowano nas jak meble w pokoju, które 
można dowolnie przestawiać. Prezydent chce 
decydować o sposobie życia mieszkańców, dla 
których nic nie zrobił i pewnie nic nie zamie-
rza zrobić, bo interesują go jedynie pieniądze. 
To jest skandal! Ja żałuję, że do tej pory nie 
odezwałem się i nie zadałem pytania radnym 
Opola: jak mogliście się dać tak uprzedmioto-
wić? Jestem żołnierzem zawodowym Wojska 
Polskiego, byłem na trzech wojnach: Serbska 
Kraina, Bośnia i Hercegowina, a także w 2011 
roku w Afganistanie. To były wojny na tle reli-
gijnym lub szowinizmu. Widziałem, do czego 
prowadzi nacjonalizm, dzielenie ludzi – wła-
śnie dlatego postępowanie prezydenta Opola 
jest dla mnie tak bardzo niezrozumiałe i iry-
tujące. q

Nasze przedsięwzięcia: 
To zrealizowaliśmy!
Oto przykłady inwestycji zrealizowa-
nych ze środków unijnych, rządowych 
lub z budżetu gminy:

I okres programowania unijnego 
2004–2006 

 – Kanalizacja 7 z 15 wiosek gminy: 
Sławice, Wrzoski, Karczów, Mechni-
ce, Chróścina, Dąbrowa, Ciepielo-
wice (75% ludnościowo) w ramach 
wspólnego projektu Opola i gmin 
ISPA 1

 – Budowa hali sportowej w Chróścinie 
 – Budowa boiska wielofunkcyjnego 

ze sztuczną nawierzchnią w Żelaznej

II okres programowania 2007–2013

 – Budowa pełnowymiarowej hali 
sportowej w Dąbrowie 

 – Budowa kompleksu boisk Orlik 2012
 – Kanalizacja wsi Żelazna
 – Budowa przydomowych oczysz-

czalni ścieków w miejscowościach: 
Prądy, Niewodniki, Narok

 – Budowa boiska wielofunkcyj-
nego ze sztuczną nawierzchnią 
w Sławicach

 – Budowa placów zabaw w ramach 
Radosnej Szkoły we wszystkich 
szkołach podstawowych 

 – Budowa obiektu wielofunkcyjnego 
w Prądach – świetlica i szatnia dla 
klubu LZS

 – Budowa obiektu wielofunkcyjnego 
we Wrzoskach – świetlica i strażnica

 – Rozbudowa strażnic w Sławicach 
i Żelaznej

 – Rewitalizacja parku dworskiego 
w Chróścinie (Najpiękniejsza Prze-
strzeń Województwa Opolskiego 
2015 – Nagroda Marszałka) oraz 
rewitalizacja zabytkowego parku 
w Sławicach

Tego nie zrealizujemy, 
gdy zostaniemy pozba-
wieni corocznie 2,5 mln 
zł wpływu do budżetu:

III okres programowania unijnego 
2014–2020

 – Kanalizacja wsi Skarbiszów
 – II etap budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w wioskach 
pozbawionych kanalizacji

 – Rewitalizacja zabytkowego parku 
w Skarbiszowie

 – Rewitalizacja centrum wsi 
Ciepielowice

 – Przejęcie od politechniki pała-
cu w Karczowie i jego generalny 
remont

 – Budowa parku wiejskiego 
w Niewodnikach

 – Budowa świetlicy w Lipowej

Sołectwo
Liczba 

ważnych 
oddanych 

ankiet

Liczba 
głosów 
przeciw 
zmianie

%
przeciw

Liczba 
głosów 

za 
zmianą

% 
za

Liczba 
głosów 

wstrzymu-
jących się

% wstrzymu-
jących się

Chróścina 636 624 98,11% 9 1,42% 3 0,47%

Ciepielowice 257 250 97,28% 5 1,95% 2 0,78%

Dąbrowa 787 759 96,44% 24 3,05% 4 0,51%

Karczów 288 274 95,14% 12 4,17% 2 0,69%

Lipowa 120 119 99,17% 1 0,83% 0 0,00%

Mechnice 584 562 96,23% 15 2,57% 7 1,20%

Narok 423 399 94,33% 6 1,42% 18 4,26%

Niewodniki 201 188 93,53% 9 4,48% 4 1,99%

Nowa Jamka 103 99 96,12% 4 3,88% 0 0,00%

Prądy 217 213 98,16% 3 1,38% 1 0,46%

Siedliska 69 64 92,75% 1 1,45% 4 5,80%

Skarbiszów 118 115 97,46% 2 1,69% 1 0,85%

Sławice 538 498 92,57% 24 4,46% 16 2,97%

Wrzoski 376 359 95,48% 14 3,72% 3 0,80%

Żelazna 284 276 97,18% 7 2,46% 1 0,35%

Cała gmina 5001 4799 95,96% 136 2,72% 66 1,32%

Źródło danych: Urząd Gminy Dąbrowa

Nr 6/231 3



Dobrzeń Wielki – gmina, która może stracić najwięcej
– Prezydent Opola wybrał sobie najlepsze 

tereny, dzięki którym chce poszerzyć miasto. 
Wybór absolutnie nie był przypadkowy. Cho-
dzi o elektrownię i podatki – mówi Henryk 
Wróbel, wójt gminy Dobrzeń Wielki.

Około 62 procent – tyle mniej pieniędzy 
wpływałoby do kasy urzędu gminy. – 
To dla nas będzie katastrofa – 
twierdzi wójt Henryk Wróbel. 
Zaplanowane inwestycje będą 
musiały zostać wstrzymane, 
a w wielu dziedzinach trzeba 
będzie dokonać odpowied-
nich korekt. Nie wiem, czy 
dysponując około 20-milio-
nowym budżetem, będziemy 
w stanie w ogóle go uchwalić. 
Poza tym należy pamiętać 
o tym, że  jako jedna z naj-
bogatszych gmin na Opolszczyźnie płacimy 
„janosikowe”, które potem wraca do bied-
niejszych samorządów. Nawet po zabraniu 
nam terenów i tak zgodnie z obowiązującymi 

przepisami będziemy musieli jeszcze przez 
dwa lata płacić te pieniądze. Nie jestem w sta-
nie wyobrazić sobie tej sytuacji. Nie będzie 
nas na to stać – podkreśla. 

Prezydenta Opola interesuje grunt, na któ-
rym znajduje się nie tylko elektrownia, ale 
również wiele mniejszych przedsiębiorstw. 
Warto zaznaczyć, że obecnie trwa rozbudowa 

elektrowni, co w kolejnych latach oznacza 
jedno: jeszcze większe wpływy z podatku. – 
Tu nie liczą się ludzie, tylko pieniądze. Prezy-
dent Opola chce zrobić wszystko, aby pogrą-

żyć pobliskie gminy. Te gminy, 
które miały wspólnie z miastem, 
w ramach aglomeracji opolskiej 
współpracować, pozyskiwać in-
westorów. Mieliśmy wspólnie 
dbać o rozwój naszej ojczyzny. 
Tymczasem prezydent chce 
dbać jedynie o pieniądze mia-
sta. Tu nie można mówić o żad-
nym rozwoju. Ja o tym wiem, 
wiedzą też o tym mieszkańcy. 
Gdyby prezydent słuchał ludzi, 

to uszanowałby wolę moich wyborców, 
którzy w konsultacjach społecznych powie-
dzieli zdecydowanie NIE! Co ciekawe, to nie 
tylko nasi rdzenni mieszkańcy, ale również 
ci, którzy przeprowadzili się do nas z Opo-
la. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za tak 
liczny udział w konsultacjach – mówi wójt 

Henryk Wróbel. – Powtarzanie ciągle o Rze-
szowie i opowiadanie o tym, jak przyłączenie 
tamtejszych gmin do miasta wpłynęło pozy-
tywnie, w żadnym wypadku nie odwzorowuje 
sytuacji na Opolszczyźnie. Dla tamtejszych 
samorządów przyłączenie do Rzeszowa było 
jedyną możliwością rozwoju. My jesteśmy 
gminą zasobną, całkiem dobrze sobie radzi-
my. A Opole ma przecież tyle terenów inwe-
stycyjnych, którym prezydent powinien się 
bardziej przyjrzeć – dodaje.

Mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki od po-
czątku są bardzo przeciwni propozycji prezy-
denta. – Ten człowiek po trupach chce dopiąć 
swego – przyznaje jeden z nich. – A kiedy 
w zeszłym roku przygotowaliśmy spotkanie 
pod gminą z udziałem telewizji, był nawet 
pan starosta, to prezydenta nie było. Spotkał 
się z nami dopiero w Czarnowąsach i zamiast 
odpowiadać na konkretne pytania, przedsta-
wić konkretne wyliczenia, to chciał puścić 
nam do obejrzenia swoje prezentacje – wspo-
mina. q

Mieszkańcy gminy wielokrot-
nie udowodnili, że nie chcą do Opo-

la. Ich wola musi zostać uszanowana. 
Mam nadzieję, że wojewoda zapozna się 
z materiałami, a w rezultacie Rada Mini-
strów podejmie decyzję zgodną z ocze-
kiwaniem społeczeństwa.

TO SĄ FAKTY!
Gminny Ośrodek Kultury

Mniejszy budżet gminy oznacza mniej-
szą subwencję na kulturę! W prakty-
ce – likwidację zespołów tanecznych 
i zwolnienia. 

Gminny Ośrodek Kultury to miejsce, które 
zrzesza zespoły muzyczne i taneczne, grupy 
rekreacyjne i folklorystyczne. Skupia ponad 
sześćdziesiąt form działalności. Ile przetrwa 

po  ewentualnym przyłączeniu sołectw 
do Opola? – Zagrożone są mażoretki, które 
obecnie zrzeszają 150 dziewczyn. Zdobywają 
laury na mistrzostwach kraju, Europy, a nawet 
świata – mówi Gerard Kasprzak, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. – Niepewny jest 
los klubu Gwiazda Dobrzeń Wielki, w któ-
rym mamy dwóch przyszłych olimpijczyków. 
Być może przestanie istnieć orkiestra dęta. 
A na pewno już nie będziemy mogli rozbudo-
wać naszego ośrodku o kolejne pomieszcze-
nia, w których dzieci mogłyby rozwijać swoje 
pasje – dodaje dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Warto podkreślić, że na zajęcia 
uczęszczają nie tylko mieszkańcy gminy Do-
brzeń Wielki, ale również Opola. Dlaczego? 
Zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Ba, Gmin-
ny Ośrodek Kultury zatrudnia instruktorów, 
którzy mieszkają w Opolu. Ci ludzie stracą 
pracę! q

Zespół Szkół 

Placówka, do której uczęszcza młodzież nie 
tylko z gminy Dobrzeń Wielki. Oferta szkoły 
jest bardzo bogata. Klasy z profilami, wiele 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Przyłą-
czenie sołectw do Opola oznacza jedno 

– LIKWIDACJĘ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ-
CĄCEGO! Młodzież będzie musiała zostać 
przerzucona do innych placówek, a pracę 
stracą nauczyciele – w dużej części miesz-
kańcy Opola. q

W GOK ubiegły rok  
był pełen sukcesów!

W  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dobrzeniu Wielkim działają 64 
sekcje. Tylko w 2015 roku sekcja 

akrobatyczna w skokach na trampolinie (dys-
cyplina olimpijska) zdobyła dla Opolszczyzny 
i kraju 38 złotych medali, 11 srebrnych i 9 
brązowych. W tym brąz na mistrzostwach 
świata oraz 2 złota i brąz na prestiżowych 
światowych zawodach w Portugalii i Holan-
dii, sekcja mażoretek – 75 medali Mistrzostw 
Świata MWF i IMA, 2 srebrne i 1 złoty medal. 
Mistrzostwa Europy MWF i IMA – 1 złoty 

medal, 6 srebrnych, 2 brązowe. Mistrzostwa 
Polski MWF i IMA – 20 złotych, 4 srebrne, 
9 brązowych, ogólnopolskie festiwale – 14 
złotych, 10 srebrnych, 6 brązowych. Grupa 
baletowa Arabesque II – Grand Prix na Fe-
stiwalu w Rimini i wiele medali na krajowych 
festiwalach, m.in w Operze Wrocławskiej. 
Sukcesami na festiwalach o randze krajowej 
i wojewódzkiej mogą się poszczycić zespoły 
Cantabile, Kupskie Echo, Dobrzenianki, Czte-
ry Żywioły, Grupa Cyrkowa Cudaki, taniec 
towarzyski. q

Czy po włączeniu gminy do Opola 
będzie szansa na ciąg dalszy?
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– Nasi mieszkańcy 
wielokrotnie już 
udowodnili, że do-
bro naszej ziemi 
jest dla nich naj-
cenniejsze. Nie ma 
zatem przyzwo-
lenia na zabranie 
nam naszych 
ziem – mówi Róża 
Malik, burmistrz 
Prószkowa

Prószków: Winów zostaje w naszej gminie!
Prezydent Opola nie oszczędza pobli-

skich gmin i chce zabrać tereny, na-
wet te, na których nie ma wielkiego 

przemysłu ani terenów inwestycyjnych. 
Tak jest w przypadku Winowa, niewiel-
kiej miejscowości należącej do gminy 
Prószków. – W konsultacjach społecz-
nych nasi mieszkańcy jednoznacznie 
wypowiedzieli się na temat pomysłu 
prezydenta – mówi Róża Malik, bur-
mistrz Prószkowa. – Nie chcą, aby 
nasze sołectwo zostało przyłączone 
do Opola, i ich wolę trzeba uszano-
wać. Nie wolno na siłę nikogo do ni-
czego zmuszać – zaznacza.

Mieszkańcy Winowa są  bardzo 
mocno z sobą zintegrowani. Wspól-
nie uczestniczą w okolicznościowych 
uroczystościach, dbają o  wygląd 
swojego sołectwa. – Więzi między ludźmi 
są bardzo istotne. Współpraca mieszkańców 
nie tylko Winowa, ale wszystkich naszych 
sołectw na rzecz wspólnego rozwoju jest dla 
mnie czymś bardzo ważnym. Nasi miesz-
kańcy wielokrotnie już udowodnili, że do-
bro naszej ziemi jest dla nich najcenniejsze. 
Nie ma zatem przyzwolenia na zabranie nam 
naszych ziem – mówi Róża Malik, burmistrz 
Prószkowa. 

Początkowo Opole chciało poszerzyć gra-
nice administracyjne kosztem trzech sołectw 
gminy Prószków: Górek, Folwarku i Wino-
wa. W końcu prezydent zdecydował się tylko 
na tę ostatnią. – Słyszałam, że to pierwszy etap 
planu prezydenta. Jeśli dojdzie do drugiego, 

na celowniku będą Chrząszczyce. Znajduje 
się tam bowiem kopalnia kruszywa, która na-
zywa się „Folwark”, a de facto nie jest w Fol-

warku. To tłumaczy, 

dlaczego Opole teraz chce zabrać nam jedynie 
Winów – wyjaśnia burmistrz Prószkowa.

– Jeśli Winów zostałby przyłączony do Opo-
la, to stanie się jedną z jego dzielnic. Opole 
nie jest w stanie zagwarantować jego rozwoju. 

Ja natomiast obawiam się, że te wszystkie 
inwestycje, jakie przez wiele lat zrobiliśmy 
w Winowie, gdzie mamy świetlicę wiejską, 

chodniki, oświetlenie, że to wszystko zosta-
nie zniszczone. Bo Opole nie będzie dbało 
o tę dzielnicę, ale o centrum. Najlepszym przy-
kładem jest Wójtowa Wieś, gdzie w nocy nie 

ma oświetlenia, a idąc chodnikiem, można 
połamać nogi. I nasi mieszkańcy doskonale 
zdają sobie z tego sprawę. Wiedzą, że ich trud 
może pójść na marne. Że będzie problem, aby 
móc wspólnie coś zorganizować. Jestem bar-
dzo rozgoryczona samym pomysłem prezy-
denta, który najpierw powinien zadbać o swo-
je miasto. A współpraca pomiędzy gminami 
powinna odbywać się w ramach aglomeracji 
opolskiej. Tylko wspólne działanie przyczy-
ni się do poprawy warunków bytowych nas 
wszystkich, a co za tym idzie – do rozwoju 
nie jednego miasta, ale całego województwa. 
Prezydent Opola nie chce jednak współpra-
cować, nie chce rozmawiać, woli siłą zabierać. 
Takiego działania nie można nazwać demo-
kratycznym! Bo w demokracji to głos ludzi 
jest najważniejszy, a nie głos jednego czło-
wieka. Ja dziękuję mieszkańcom gminy za tak 
liczny udział w konsultacjach społecznych. 
Ich wynik utwierdza mnie w przekonaniu, 
że nasza lokalna społeczność jest z sobą bar-
dzo zaprzyjaźniona, a nade wszystko kocha 
ziemię, na której mieszka – dodaje burmistrz 
Prószkowa.  q

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie przyłączenia miejscowości Winów do Opola
W dniach 8–22.02.2016 roku 
na terenie gminy Prószków zostały 
przeprowadzone konsultacje 
z mieszkańcami w sprawie odłączenia 
od gminy Prószków miejscowości 
Winów i przyłączenia jej do Opola.

W środę 24 lutego 2016 r. 
na specjalnie zwołanej konferencji 
prasowej przedstawiono wyniki 
przeprowadzonych konsultacji:
W konsultacjach wzięło udział 
43,92% mieszkańców gminy 

Prószków uprawnionych 
do głosowania. 
Łącznie oddano 3149 ważnych 
głosów. Z tego 93,64% osób 
głosowało przeciw włączeniu 
Winowa do terytorium Opola.

Dobrzeń Wielki – gmina, która może stracić najwięcej
Stanowcze NIE dla zmiany granic gminy Dobrzeń Wielki!
Od 10 do 24 lutego odbywały się konsultacje z mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki dotyczące podziału gminy i przyłączenia 
jej części do miasta Opola. Jak wynika z protokołu przebiegu konsultacji, przeciw podziałowi gminy i przyłączeniu niektórych 
sołectw lub ich części do miasta Opola jest 99,7% mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki, którzy wzięli udział w konsultacjach.

Ankieta konsultacyjna 
służąca do głosowania za-
wierała jedno pytanie:

Czy jest Pani/Pan 
za zmianą granic Gminy 
Dobrzeń Wielki, polega-
jącą na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki 
obszaru sołectw: BORKI, CZARNOWĄSY, 
KRZANOWICE i ŚWIERKLE oraz części 
sołectw BRZEZIE i DOBRZEŃ MAŁY i włą-
czeniu tego obszaru do Miasta Opola?

W konsultacjach oddało głos 8777 miesz-
kańców gminy Dobrzeń Wielki, co w odnie-
sieniu do wszystkich mieszkańców gminy, 
których jest 14 134 (dane z ewidencji lud-
ności na dzień 1 lutego 2016 r.), odpowiada 
frekwencji w wysokości 62,1%.

Jest to rekordowa frekwencja w historii gmi-
ny Dobrzeń Wielki jako jednostki samorządu 
terytorialnego. Dla porównania: w wyborach 
samorządowych przeprowadzonych w listo-
padzie 2014 r. frekwencja wyniosła 34,22%.

W konsultacjach oddano 8776 ważnych 
głosów, z czego 8750 było głosów przeciwnych 
zmianie granic gminy i przyłączeniu części jej 
obszaru do miasta Opola, co stanowi 99,7% 
ważnie oddanych głosów. Za zmianą granic 
gminy głosowało 14 mieszkańców (0,16%), 

12 mieszkańców (0,14%) wstrzymało 
się od głosu. 

Tym samym mieszkańcy gminy Do-
brzeń Wielki jednoznacznie negatywnie 
odnieśli się do planów podziału gminy 

i włączeniu jej części do miasta Opola, co ozna-
cza, że powiedzieli gromkie „NIE!” prezyden-
towi Opola Arkadiuszowi Wiśniewskiemu.

Ankiety konsultacyjne były dostępne 
w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim oraz we wszystkich szkołach i przed-
szkolach publicznych na terenie gminy. Tam 
też ustawiono urny na wypełnione ankiety. 
Dodatkowo ankiety rozdawali i zbierali soł-
tysi oraz wolontariusze upoważnieni przez 
wójta. Z możliwości oddania głosu poprzez 
przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionej 
ankiety za pomocą poczty elektronicznej 
skorzystało 113 mieszkańców. q

Zestawienie wyników głosowania w konsultacjach w sprawie zmiany granic gminy  
przeprowadzonych w Gminie Dobrzeń Wielki w dniach od 10 lutego 2016 r. do 24 lutego 2016 r.

Mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającą na wyłączeniu  
z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: BORKI, CZARNOWĄSY, KRZANOWICE i ŚWIERKLE oraz części sołectw BRZEZIE i DOBRZEŃ MAŁY, 

i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola?”.

Lp. Nazwa sołectwa
Liczba osób 

uprawnionych 
do głosowania*

Liczba osób, które 
wzięły udział 
w głosowaniu

Liczba 
ważnie 

oddanych 
głosów

Liczba głosów za zmianą 
granic gminy

Liczba głosów 
przeciwnych zmianie 

granic gminy

Liczba głosów 
wstrzymujących się

%** %*** %*** %***
1. Borki 515 343 66,6 343 0 0 343 100 0 0
2. Brzezie 198 144 72,7 144 1 0,7 142 98,6 1 0,7
3. Chróścice 2 765 1 575 57,0 1 575 2 0,1 1 573 99,9 0 0
4. Czarnowąsy 3 361 2 048 60,9 2 048 9 0,45 2 030 99,1 9 0,45
5. Dobrzeń Mały 767 458 59,7 458 0 0 457 99,8 1 0,2
6. Dobrzeń Wielki 4 388 2 885 65,7 2 884 0 0 2 884 100 0 0
7. Krzanowice 432 316 73,1 316 1 0,3 315 99,7 0 0
8. Kup 1 143 650 56,9 650 0 0 650 100 0 0
9. Świerkle 565 358 63,4 358 1 0,3 356 99,4 1 0,3

Razem Gmina  
Dobrzeń Wielki 14 134 8 777 62,1 8 776 14 0,16 8 750 99,7 12 0,14

* Liczba stałych mieszkańców według danych z ewidencji ludności – stan na dzień 1 lutego 2016 r.
** W % przedstawiono stosunek liczby osób, które wzięły udział w głosowaniu, do liczby osób uprawnionych do głosowania.
*** W % przedstawiono stosunek liczby oddanych głosów do ogólnej liczby ważnie oddanych głosów.
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Kiedy mieszkańcy gminy 
Komprachcice dowiedzieli 
się o pomyśle prezydenta 

Opola, który zapowiedział poszerze-
nie granic miasta kosztem Chmielo-
wic i obszaru sołectwa Żerkowice, 
przecierali oczy ze zdumienia. – Jak 
władze miasta mogą siłą narzucać 
wioskom swoją wolę? – powtarzali 
pytanie, nie wierząc w to, co poda-
wały środki masowego przekazu. 
Ale kiedy w Chmielowicach odbyło 
się spotkanie mieszkańców z prezy-
dentem, czarny scenariusz stał się 
faktem. Niemniej jednak prezy-
dent zapowiedział, że jeśli miesz-
kańcy nie będą chcieli przynależeć 
do Opola, uszanuje ich wolę. Z tej 
obietnicy wycofał się jednak, kiedy 
samorządowcy odwołali go z funk-
cji przewodniczącego Aglomeracji 
Opolskiej. W rezultacie, podobnie 
jak innym mieszkańcom, prezydent 
i w tym przypadku obiecał miejskie 
autobusy i symboliczną złotówkę 
za wstęp do ogrodu zoologicznego. 
– To jest śmieszne! – zgodnie uznali 
mieszkańcy. 

– Jestem w  szoku z  powodu 
poczynań prezydenta – mówi 

Leonard Pietruszka, wójt gminy 
Komprachcice. – Nie ma żadnego 
dialogu, jest za to próba zagarnię-
cia naszych ziem za wszelką cenę. 
Jako wójt, wybrany w demokra-
tycznych wyborach większością 
głosów, obiecałem mieszkańcom, 
że uszanuję ich wolę. Obiecałem, 

że w tych ciężkich chwilach będę 
ich wspierał i że zawsze będą mo-
gli liczyć na moją pomoc. Wyniki 
konsultacji społecznych utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że moje dzia-
łania są zgodne z oczekiwaniami 
lokalnej społeczności. Mieszkańcy 
opowiedzieli się bowiem przeciwko 

pomysłowi prezydenta. Bardzo 
dziękuję wszystkim za liczny udział 
w konsultacjach – dodaje włodarz 
gminy Komprachcice. 

– Na  naszym terenie nie ma 
olbrzymich zakładów, z  których 
do kasy miasta wpływałby olbrzy-
mi podatek. Ale jest coś o wiele 

cenniejszego. To  więzy między-
ludzkie, które przez lata były bu-
dowane. Nasze sołectwa to przede 
wszystkim ludzie, którzy dbają 
o to, aby ich miejscowości pięknie 
wyglądały. To  udział w  licznych 
konkursach, dzięki którym lokal-
na społeczność pozyskuje środki 
na realizację zadań. Tu zupełnie 
inaczej się żyje aniżeli w mieście. 
Mieszkańcy potwierdzili, że wolą 
żyć w małym sołectwie należącym 
do gminy, niż być częścią miasta 
wojewódzkiego, gdzie – co trzeba 
podkreślić – byłoby traktowane 
przez władze po macoszemu. Tak 
jak dziś traktowane są peryferyjne 
dzielnice Opola. Ja głęboko wierzę, 
że sprzeciw moich mieszkańców, 
jak i mieszkańców innych gmin, 
którzy również negatywnie ocenili 
pomysł prezydenta Opola, zostanie 
dostrzeżony, a w ostatecznym rozra-
chunku zostanie wzięty pod uwagę 
i to on przesądzi o tym, aby pozwo-
lić zostać naszym samorządom w tej 
formie, w jakiej od lat funkcjonują. 
Siłowe działania na pewno nie przy-
niosą niczego dobrego – reasumuje 
wójt Leonard Pietruszka.  q

Komprachcice: Mieszkańcy  
chcą pozostać w gminie!

Marcin Gambiec, radny miasta Opola

Potrzeba dialogu
Pomysł prezydenta Opola, mimo upływu kilku 

miesięcy od jego obwieszczenia, to nadal je-
dynie pomysł, który nie przekonał wielu osób, 

a przede wszystkim mieszkańców podopolskich 
sołectw. Przecież ich głos jest tutaj najważniejszy. 
Brakuje dialogu, rozmowy. Prezydent Opola chce 
za wszelką cenę wszystkich przekonać do swoich 
racji, nie potrafi słuchać drugiej strony. Kiedy odby-
wało się głosowanie rady miasta w sprawie powięk-
szenia Opola, jako jedyny zagłosowałem na nie. Nie 
będę popierał w ciemno czegoś, co nie jest w żaden 
sposób uwiarygodnione analizami, wyliczeniami. 
Poza tym, co ciekawe, nie mogłem się nawet zapo-
znać z wnioskiem w sprawie poszerzenia. q

Nasza gmina w związku z planem Wiśniew-
skiego nie straci ponad 60 procent budże-
tu – tak jak inne samorządy. Oznacza to, 
że będzie mogła funkcjonować. Niemniej 
jednak brak finansów sprawi, że będziemy 
musieli poszukać oszczędności. Ale pragnę 
zaznaczyć, że w tym przypadku pieniądze, 
chociaż są bardzo ważne, nie są najistot-
niejsze. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie 
można przeliczyć – to więzi między ludź-
mi. To nasi wspaniali mieszkańcy gminy 
Komprachcice. Leonard Pietruszka, wójt gminy Kom-

prachcice, dziękuje mieszkańcom za licz-
ny udział w konsultacjach społecznych.

Wyniki konsultacji spo-
łecznych przeprowa-
dzonych we wszystkich 

sołectwach gminy Komprachcice 
w dniach: 13.02.2016 r., 15.02.2016 r., 
16.02.2016 r., 17.02.2016 r. za pomo-
cą anonimowych ankiet, z których 
mieszkańcy gminy Komprachcice 
mieli wybrać jedną z trzech zapro-
ponowanych tez: „Jestem przeciw 
wyłączeniu z granic gminy Kom-
prachcice obszaru sołectwa Chmie-
lowice i obszaru sołectwa Żerkowi-
ce i włączeniu ich do granic miasta 
Opola”; „Jestem za wyłączeniem 
z  granic gminy Komprachcice 
obszaru sołectwa Chmielowi-
ce i obszaru sołectwa Żerkowice 
i włączeniem ich do granic miasta 

Opola”, „Wstrzymuję się od zabra-
nia głosu”:
 1) Liczba mieszkańców gminy 

Komprachcice uprawnionych 
do udziału w konsultacjach spo-
łecznych: 10 847.

 2) Liczba uprawnionych mieszkań-
ców gminy Komprachcice, któ-
rzy wzięli udział w konsultacjach 
społecznych: 5479.

 a) Liczba uprawnionych miesz-
kańców gminy Komprachci-
ce, którzy wypowiedzieli się 
„Jestem przeciw wyłączeniu 
z granic gminy Komprachcice 
obszaru sołectwa Chmielowice 
i obszaru sołectwa Żerkowice 
i włączeniu ich do granic miasta 
Opola”, wynosi 5146, tj. 93,92% 

Mieszkańcy gminy Komprachcice nie chcą, aby ich sołectwa zostały przyłączone do 
Opola. Swój sprzeciw pokazali m.in. w czasie zeszłorocznej manifestacji zorganizowa-
nej pod Urzędem Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Konsultacje społeczne nie pozostawiają złudzeń: 
93,92 procent mieszkańców przeciwko przyłączeniu do Opola! 

ogółu mieszkańców gminy 
Komprachcice biorących udział 
w konsultacjach społecznych.

 b) Liczba mieszkańców gminy 
Komprachcice, którzy wypo-
wiedzieli się „Jestem za wyłą-
czeniem z granic gminy Kom-
prachcice obszaru sołectwa 
Chmielowice i obszaru sołec-
twa Żerkowice i włączeniem 

ich do granic miasta Opola”, 
wynosi 253, tj. 4,62% ogółu 
mieszkańców gminy Kom-
prachcice biorących udział 
w konsultacjach społecznych.

 c) Liczba mieszkańców gmi-
ny, którzy wypowiedzieli się 
„Wstrzymuję się od zabrania 
głosu”, wynosi 57, tj. 1,04% 
ogółu mieszkańców gminy 
Komprachcice biorących udział 
w konsultacjach społecznych.

 d) Liczba mieszkańców gminy 
Komprachcice, którzy odda-
li głos nieważny, wynosi: 23, 
tj. 0,42% ogółu mieszkańców 
gminy Komprachcice biorą-
cych udział w konsultacjach 
społecznych.

 3) Frekwencja mieszkańców gmi-
ny Komprachcice, którzy wzięli 
udział w konsultacjach społecz-
nych, wyniosła 50,51%. q

Źródło: Urząd Gminy Komprachcice
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Wierzę, że żyjemy w państwie prawa!
Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu, w rozmowie z Łukaszem Dzieszkowskim

– Jak większość ludzi, w tym sa-
morządowców, o pomyśle posze-
rzenia granic Opola dowiedział 
się pan zapewne z wywiadu opu-
blikowanego w gazecie. Zapewne 
zaskoczył pana sposób przekazania 
tak ważnych dla lokalnej społecz-
ności informacji. Informacji, które 
powinny być omawiane przy stole 
wspólnie ze wszystkimi zaintereso-
wanymi. Pan po raz pierwszy miał 
możliwość wysłuchania na żywo 
argumentów prezydenta w czasie 
zebrania z mieszkańcami gminy 
Dąbrowa. Rolnicy, którzy zaprosili 
pana do Sławic, boją się, co będzie 
w momencie przyłączenia ich ziem 
do miasta. W czasie spotkania za-
dawał pan również pytania. Jak 
ocenia pan to spotkanie?

– Proszę wybaczyć szczerość, 
ale odniosłem wrażenie, że  pan 
prezydent wszystko wie najlepiej 
i on jedyny ma rację, oczywiście 
zaznaczam, że jest to moje prywat-
ne, subiektywne wrażenie. Przede 
wszystkim zaskoczony byłem tak 
dużą liczbą zgromadzonych miesz-
kańców, którzy nie akceptują po-
mysłu pana prezydenta. Byłem 
zaproszony przez rolników, ale 
na sali było znacznie więcej osób 
nie związanych z rolnictwem, któ-
rzy demonstrowali swój sprzeciw. 
Czytając doniesienia medialne i słu-
chając wcześniejszych wypowiedzi 
pana prezydenta w radiu w zderze-
niu z wypowiedziami na spotkaniu, 
odniosłem wrażenie, że pan prezy-
dent dopasowuje swoje wypowiedzi 
do danej chwili i danych okoliczno-
ści, tłumacząc, że albo go ktoś wcze-
śniej źle zrozumiał, albo on tak nie 
powiedział. Zresztą wszystkie ar-
gumenty za powiększeniem Opola 
polegają na przedstawieniu „wizji” 
nie opartej na żadnych konkretach, 
z podkreślaniem domniemanych 
korzyści dla Opola, nie przejmując 
się zupełnie tymi mieszkańcami na-
szego województwa, którzy na tym 
stracą czy wręcz jako samorządy 
lokalne stracą rację bytu.

– Rolnicy często rozwijają swo-
je gospodarstwa dzięki dotacjom 
unijnym. Jednak zasada przyzna-
wania pieniędzy, realizacji wspar-
cia jest dokładnie określona przez 
Brukselę. Czy zatem ci, którzy zo-
staną przyłączeni do miasta, mają 
powody do obaw? Czy nie okaże się 
tak, że będą musieli zwrócić otrzy-
mane dotacje, co de facto dla nie-
których, jeśli nie dla wielu, będzie 
oznaczało bankructwo?

– Podstawowa rzecz w kwestii 
dostępności wsparcia unijnego dla 
rolników: nikt nie zakładał i nie 
przewidział możliwości zmiany 
granic terytorialnych, tym bardziej 
zamiany przynależności terenu 
miejskiego na wiejski czy odwrot-
nie. Każde zasady przyznawania 
wsparcia ze  środków unijnych 
są ściśle określone i zatwierdzane 
przed ich uruchomieniem przez 

Brukselę. I w każdym przypadku 
po uzyskaniu przez beneficjenta 
wsparcia unijnego obowiązuje tzw. 
zasada ciągłości projektu. W przy-
padku rolników wiele programów 
jest określonych teoretycznie na 5 
lat, ale de facto jest to nawet prawie 
6 lat. Ale były i są działania, któ-
rych okres kontynuacji jest 10- lub 
15-letni. Nie jest możliwe na łamach 
tej gazety przybliżenie wszystkich 
szczegółów poszczególnych działań 
bo są to ogromne tomy dokumen-
tów. Z przykładów dotychczaso-
wego działania ARiMR w stosun-
ku do rolników wiemy, że żadna 
zasada nie działa wstecz, nie działa 
zasada „nie wiedziałem” lub „zapo-
mniałem” wiele innych tłumaczeń, 
bo podstawą są zasady wcześniej za-
twierdzone przez Brukselę i ARiMR 
nie możne wprowadzać żadnej 
uznaniowości. Wszystkie takie 
sprawy kończą się zwrotem przez 
rolnika kwoty głównej z odsetkami, 
co w wielu wypadkach kończy się 
nawet licytacjami komorniczymi – 
znamy takie fakty. 

– Izba Rolnicza skierowała pi-
smo do prezydenta, w którym po-
wiadomiła o tym, że rolnicy ze wsi 
mają większe możliwości rozwoju, 
między innymi poprzez środki ze-
wnętrzne, aniżeli rolnicy w mieście. 
Prezydent uważa, że to nieprawda. 
Jest pan rolnikiem od urodzenia, 
czwartą kadencję prezesem Izby 
Rolniczej, nie odnosi pan wrażenia, 
że przedstawienie jakichkolwiek 
argumentów zawsze będzie odrzu-
cane przez miasto? Prezydent chce 
przekonać wszystkich do swojej ra-
cji bez wyliczeń, bez analiz. Rolni-
ków chyba jednak nie przekonuje. 

– W piśmie, o którym pan wspo-
mina, zawarliśmy najbardziej 
ogólne informacje dotyczące go-
spodarstw rolnych o tzw. statusie 
„rolnika wiejskiego” i o  statusie 
„rolnika miejskiego”, aby prezy-
dent w  swoich planach posze-
rzania granic miasta miał świa-
domość, na co naraża lub czego 
pozbawia rolników. Traktowaliśmy 

tę naszą podpowiedź jako przy-
czynek do przybliżenia szczegółów 
w tym temacie. Niestety do chwili 
obecnej nie doczekaliśmy się jako 
Izba Rolnicza żadnej odpowiedzi. 
A na spotkaniu w Sławicach pan 
prezydent stwierdził, że nie mam 
racji i że  jest to nieprawda. Jeśli 
pan prezydent chce zaklinać rze-
czywistość, to w tym wypadku mu 
się to nie uda, bo można w ARiMR 
sprawdzić, że rolnik „wiejski” może 
skorzystać ze wsparcia na urucho-
mienie dodatkowej działalności, 
a rolnik „miejski” nie. Na terenach 
wiejskich rolnicy mogą również 
korzystać z programów rolnośro-
dowiskowych w całej rozciągłości, 
a rolnicy „miejscy” tylko w ogra-
niczonym zakresie. Jest oczywiście 
wiele innych przykładów różnicu-
jących gospodarstwa w zależności 
od  miejsca położenia, ale jeżeli 
władze miasta nie chcą na  ten 
temat rozmawiać i tego uwzględ-
niać, to jako samorząd rolniczy nie 
możemy ich przymusić. Ponadto 
widzimy tu brak woli spojrzenia 
na losy wielu stowarzyszeń opar-
tych na wsparciu unijnym, lokal-
nych grup działania itp. 

– Czy w pana ocenie ewentualne 
poszerzenie granic administracyj-
nych Opola wpłynie na umocnienie 
regionu? Czy rzeczywiście wszyscy 
wówczas zyskają, przedsiębiorcy 
drzwiami i oknami będą chcieli 
inwestować w Dąbrowie, a tysiące 
ludzi znajdzie pracę? A może bę-
dzie tak, że osłabione gminy nie 
będą w stanie uchwalić budżetów, 
nastąpi redukcja etatów, placów-
ki edukacyjne zostaną zamknię-
te, bo gdzieś trzeba będzie szukać 
oszczędności. I ta aneksja dopro-
wadzi w rezultacie do osłabienia 
nie tylko tych pięciu zagrożonych 
gmin, ale całego powiatu? 

– W związku z brakiem dyskusji 
na argumenty poparte konkretny-
mi liczbami za i przeciw, z podli-
czeniem korzyści dla znaczącej 
większości i wskazaniem rozwią-
zań nie pogarszających bytu tym 

okrojonym gminom, mogę wyłącz-
nie subiektywnie odnieść się do sy-
tuacji. M.in. informacji zarządu Izby 
Rolniczej pan prezydent nie raczył 
wziąć pod uwagę i wbrew woli więk-
szości mieszkańców wystosował 
wniosek do dalszego procedowa-
nia. Sądzę, że w ten sposób na wie-
le lat zraził do swojej osoby wielu 
mieszkańców, również tych, których 
to nie dotyczy, a taka „gęsta”, na-
cechowana przymusem atmosfe-
ra nie może pozytywnie wpłynąć 
na rozwój miasta. Województwo 
opolskie jest efektem wspólnej 
walki wszystkich mieszkańców i sił 
politycznych. Próba powiększania 
Opola odbywa się w atmosferze 
krzywdy, stąd trudno widzieć po-
zytywny wpływ na umocnienie re-
gionu. Prezydent podzielił ludność 
na tych, którym potencjalnie braku-
je terenu do rozwoju, i tych, którzy 
mają sobie radzić, nie bacząc na ich 
sytuację. Poza tym na przykładach 
płynących z rolnictwa można z całą 
stanowczością powiedzieć, że aby 
się gospodarstwo rolne mogło roz-
wijać, to w wielu wypadkach nie jest 
konieczne jego powiększanie. Przy 
sprzyjających, określonych warun-
kach wystarczy powiększyć skalę 

produkcji lub jej rodzaj, lub przy 
pozyskaniu dodatkowych źródeł 
finansowania przejść na bardziej 
pracochłonną, specjalistyczną pro-
dukcję, zwierzęcą czy roślinną, ale 
żeby to zrozumieć, jest potrzebna 
dyskusja. W Opolu brakuje mery-
torycznej dyskusji, jak wykorzystać 
ten potencjał, jaki miasto ma jako 
teren, ale i potencjał ludnościowy. 
Żaden biznes nie lokuje się tam, 
gdzie są konflikty i niezgoda. Wszy-
scy znamy stare porzekadło „zgoda 
buduje, a niezgoda rujnuje”. Gdy 
słucham o konieczności powięk-
szenia granic Opola, nasuwa mi się 
pytanie: skąd pewność, że rozsze-
rzenie Opola spowoduje znaczący 
rozwój, skoro obecny prezydent 
nie miał możliwości udowodnienia 
mieszkańcom Opola, że potrafi le-
piej albo co najmniej tak samo go-
spodarować i zarządzać finansami 
jak jego poprzednik. Daleki jestem 
od udzielania rad, ale z całą pew-
nością konsultacje o konieczności 
dynamiczniejszego rozwoju byłyby 
efektywniejsze, gdyby mieszkańcy 
mieli skalę porównawczą efektów 
działań obecnego prezydenta i efek-
tów jego poprzednika.

– Dziękuję za rozmowę. q

Jeżeli w gronie Rady Ministrów zwycięży 
rozsądek i wola uszanowania tych, któ-
rych to bezpośrednio dotyczy, to wierzę, 
że wniosek nie będzie zatwierdzony. Jeżeli 
ponadto Rada Ministrów pochyli się jeszcze 
nad losem tych gmin, które miałyby być 
okrojone, to logika podpowiada, że taki 
wniosek musi upaść. Z rozmów z rolnika-
mi, ale i innymi mieszkańcami wynika, 
że wszyscy mają nadzieję, że żyjemy w pań-
stwie prawa, w państwie demokratycznym, 
a dyktatura już nigdy w Polsce nie zagości. 
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