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RADY MIASTA LUBLIN 
z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy 
pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych 

W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze w pełni wolne 
wybory samorządowe. W 1990 roku Senat RP uchwalił ustawę przywracającą 
autonomiczny samorząd terytorialny, a kilka lat później wprowadzono samo-
rządy powiatowe i wojewódzkie. W 1997 roku uchwalono Konstytucję Rzeczy-
pospolitej Polskiej, która zapewniła samorządom ochronę prawną 
i finansowanie zadań publicznych gwarantujących stabilny rozwój. W 2004 roku 
Polska znalazła się w gronie członków Unii Europejskiej, a samorządy zyskały 
jeszcze większą szansę na realizację swoich strategii rozwoju i budowy świa-
domych wspólnot. 

Dzięki regulacjom prawnym mieszkańcy miast, miasteczek i wsi wybrali 
30 lat temu całkowicie niezależnie swoich przedstawicieli, decydując w ten spo-
sób o przyszłości swoich małych Ojczyzn. Powierzenie zadań wspólnotom 
dało nowe możliwości dla ich rozwoju i szansę na zwiększenie komfortu życia 
mieszkańców.  

Spoglądając na nasze miasto z perspektywy 30 lat działalności samo-
rządu widzimy Lublin jako nowoczesne, europejskie miasto przyjazne swoim 
mieszkańcom. Budowa dostępności komunikacyjnej, modernizacja transportu 
publicznego, ekologiczne autobusy i trolejbusy, system zarządzania ruchem 
i wiele innych rozwiązań pozwoliło zadbać o zdrowsze powietrze i przyszłość 
kolejnych pokoleń. Renowacja zabytkowych obiektów kultury, termomoderniza-
cja placówek oświatowych, rewitalizacja przestrzeni miasta, inwestycje w prze-
strzeń miejską to działania, które zawdzięczamy inicjatywie lubelskich 
samorządowców. Dzięki konsekwentnie realizowanej, stworzonej we współ-
pracy z mieszkańcami strategii, Lublin stał się ważnym ośrodkiem akademickim, 
centrum biznesowym regionu, organizatorem wydarzeń kulturalnych przyciąga-
jących widzów i artystów z całego świata, centrum współpracy międzynarodo-
wej oraz jednym z liderów pod względem wykorzystania środków europejskich. 
Rozwój infrastruktury sportowej pozwolił na organizację imprez sportowych 
o randze krajowej, europejskiej, czy nawet światowej. Wieloletnie inwestycje
w przestrzeń i usługi publiczne czynią Lublin miastem o najwyższej jakości życia
w Polsce.

Dzisiejsze miasto tworzą jego obywatele. Dzięki budowie poczucia wspól-
noty mieszkańców i ich zaangażowania w kształtowanie miasta, Lublin 
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w 2017 roku świętował jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich. Obchody 
lokacji miasta wpisały się w długofalowy proces wdrażania partycypacyjnego 
modelu zarządzania i były kolejnym etapem w budowaniu lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Przeżywając wspólnie ten niezwykły czas 
inspirowaliśmy się naszym dziedzictwem, umacnialiśmy poczucie dumy z Lublina, 
a także rozwijaliśmy wymarzone miasto dla przyszłych pokoleń. Wielki 
Jubileusz był dziełem przygotowanym wspólnie z mieszkańcami. Obok imprez, 
które na stałe wpisały się w kulturalny kalendarz miasta, wpisaliśmy w program 
Wielkiego Jubileuszu liczne oddolne inicjatywy społeczne, sportowe, 
edukacyjne, biznesowe i naukowe. Wielki Jubileusz był doskonałą okazją, 
by na nowo zdefiniować Lublin. Hucznie obchodziliśmy też 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości, rok później wspominaliśmy 
450. rocznicę zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Dzięki 
tym jubileuszom Lublin miał okazję przypomnieć o swojej istotnej roli 
w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów.

Historia naszego miasta stawia nas w szczególnym położeniu, bowiem 
Lublin wielokrotnie przyczynił się do kształtowania wolnej Polski. W 1918 roku 
przez kilka pierwszych dni był stolicą wolnej Rzeczypospolitej i siedzibą pierw-
szego rządu z Ignacym Daszyńskim na czele. Niespełna miesiąc później rok 
akademicki zainaugurowała nowa uczelnia – Uniwersytet Lubelski, późniejszy 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, który odegrał kluczową rolę w procesach wolno-
ściowych. Latem 1980 roku Lublin po raz kolejny znalazł się w centrum wyda-
rzeń – zainicjowane tu strajki otworzyły drogę do ogólnonarodowego zrywu 
Polaków i objęły cały kraj. To, co wydarzyło się później spowodowało zmianę 
oblicza ówczesnej Polski, a „Solidarność” doprowadziła do tego, że dziś 
żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. 

Doceniając zasługi samorządowców od pierwszej do obecnej kadencji 
oraz ich wkład w rozwój miasta, Rada Miasta Lublin wyraża wdzięczność 
za pracę na rzecz wspólnego dobra. Dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu 
Lublin jest dziś miastem nowoczesnym, stojącym na ścieżce stabilnego 
rozwoju i gwarantującym wysoką jakość życia, a praca w budowę 
społeczeństwa obywatelskiego sprawiła, że mieszkańcy mogą czuć dumę 
z bycia częścią jego wspólnoty.  

Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin 
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