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Panie wójcie, kolejny rok za 
nami... Rok trudny, rok wyborczy. 
Jak był to rok dla gminy Oleśnica?
Miniony rok dla Gminy to okres inten-
sywnej pracy ze względu na wiele in-
westycji, które udało się zrealizować 
lub rozpocząć. To czas wypełniony 
licznymi działaniami, inicjatywami 
na rzecz poprawy życia mieszkań-
ców oraz rozwoju gminy. Dla na-
szych milusińskich dostosowaliśmy 

pomieszczenia do prowadzenia 
Żłobka Gminnego w Oleśnicy 
przy Wileńskiej.  Gmina skorzystała 
z projektu „Dolnośląskie żłobki w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020”. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie w 100 
proc., czyli 371.650 zł, na funkcjono-
wanie żłobka przez 12 miesięcy oraz 
zakup wyposażenia. Całkowity koszt 

dostosowania pomieszczeń wyniósł 
386.387 zł, dotacja 305.980 zł (Rzą-
dowy Program\„Maluch+ 2018”), a 
budżetu gminy wydaliśmy 80.407 zł.
Jeżeli chodzi o wybory, to faktycz-
nie nie był to łatwy rok. Dwóch kon-
trkandydatów, kampania niełatwa, 
ale zakończenie dużo lepsze, czyli 
wygrana w I turze. Prawie 63 proc. 
głosów, jakie otrzymałem, świadczy 
o tym, że mieszkańcy docenili moją 
pracę w minionej kadencji i obdarzyli 
ponownie zaufaniem.

Oświetlenie gminy, budowa SU-
W-u, przebudowy i remonty w 
szkołach - to chyba najważniejsze 
realizacje roku 2018?
W 2018 roku jednym z ważniejszych 
zadań, na które pozyskaliśmy środki 
z RPO Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020, była termomoderni-
zacja budynków Gimnazjum Gmi-
ny i Urzędu Gminy. Koszt inwestycji 
3.390.604 zł, z czego 2.715.501 zł to 
środki pozyskane z Unii, a z budże-
tu gminy dołożyliśmy 675.103 zł. Za 
976.877 zł rozbudowaliśmy Szkołę 
Podstawową i zmodernizowali-
śmy Oddziały Przedszkolne w 
Ligocie Małej. Szkoła powiększyła 
się o trzy pracownie tematyczne, po 
63 m2. Zakończyliśmy remont bu-
dynku świetlicy w Cieślach. Koszt 
I etapu robót wyniósł  265.118 zł. 
Rozpoczęliśmy rozbudowę i prze-
budowę świetlicy w Smolnej, za 
319.416 zł. Przeprowadziliśmy re-
mont przepustu na rzece Świerz-
na w Wyszogrodzie za 121.524 zł. 
Wykonaliśmy oświetlenie (etap I) 
na kwotę 5.937.972 zł ze środków 
własnych gminy. Zakończyliśmy bu-
dowę ciągu pieszo-jezdnego wraz 
z kanalizacją deszczową w  By-
strem za 1.139.90 zł.  Rozpoczęli-
śmy wspólną inwestycję drogową ze 
Starostwem Powiatowym w Ligocie 

Polskiej. Te wielomilionowe inwesty-
cje mają poprawić życie mieszkań-
ców naszej Gminy. 

W mijającym roku obchodziliśmy 
100-lecie odzyskania niepodle-
głości. Jaki gmina znalazła patent 
na uczczenie tej rocznicy?
W ramach tego jubileuszu przygoto-
waliśmy szereg działań, wpisujących 
się w ogólnopolskie obchody. Zaan-
gażowali się w nie wszyscy: GOK, 
szkoły podstawowe, pracownicy 
Urzędu, OSP oraz mieszkańcy. W 
szkołach podstawowych w Smol-
nej, Ligocie Małej i Sokołowicach 
mieliśmy uroczystości nadania 
imion i poświęcenia sztandarów. 
Zorganizowaliśmy „Międzyszkolny 
przegląd twórczości artystycznej o 
tematyce patriotycznej”, który odbył 
się w GOK-u w Ligocie Polskiej, a 
młodzież szkolna zaangażowała się 
w niego z ogromnym zapałem. Zo-
stała też wydana na tę okoliczność 
monografia autorstwa dra Leszka 
Zugaja i Romana Rybaka pt. „Gmi-
na Oleśnica. Historia samorządu i 
administracji 1945-2018”.

Dla Pana osobiście był to chyba 
bardzo udany rok - wszak po raz 
kolejny wygrał Pan wybory. I to 
znów w I turze!
Tak, to był dla mnie udany rok. Bar-
dzo ucieszył mnie fakt, że miesz-
kańcy nadal mi ufają i dalej mogę 
pracować dla dobra naszej Gminy. 
Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w kampa-
nię wyborczą. Moim znajomym i 
przyjaciołom, a przede wszystkim 
kandydatom Komitetu Wyborczego 
Wyborców Marcina Kasiny. Obie-
cuję, że przez następne pięć lat nie 
zawiodę Was i w dalszym ciągu, 
w możliwie szerokim zakresie, 

realizował będę potrzeby i oczeki-
wania społeczności naszej gminy.

Za nami już inauguracyjna sesja 
Rady Gminy. Trudno już wyciągać 
daleko idące wnioski, ale czy ma 
Pan jakieś pierwsze refleksje po 
zaobserwowaniu pracy nowych 
radnych?
Nowi radni zawsze uważają, że w 
pierwszym roku kadencji zrealizują 
wszystkie swoje obietnice wybor-
cze. Niestety, nie jest to takie łatwe. 
Mamy w Radzie trzech nowych rad-
nych z komitetu mojego kontrkandy-
data. Widzę w nich tak zwaną opo-
zycję, ale mam nadzieję, że obrady 
VIII kadencji będą przebiegały w at-
mosferze konstruktywnej dyskusji i 
będą podejmowane najlepsze decy-
zje dla naszej społeczności.

Jakie stawia Pan cele przed sobą 
i gminą w roku 2019? Na co mogą 
liczyć mieszkańcy? Jakie są np. 
plany inwestycyjne na nadcho-
dzący rok?
Podstawowym celem będzie konty-
nuacja rozpoczętych inwestycji i ich 
zakończenie. Oświata zawsze była 
dla mnie najważniejsza. W związku 
z tym chciałbym rozpocząć rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej w Soko-
łowicach i dokończyć dokumentację 
dotyczącą rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w Ligocie Polskiej. 
Jak co roku czeka nas wiele inwe-
stycji drogowych, które chcę zre-
alizować. Priorytetem jest również 
zakończenie budowy sieci kanali-
zacyjnej w Ligocie Wielkiej, ponie-
waż jesteśmy związani terminami 
wynikającymi z zapisów umowy o 
dofinansowanie. Mam nadzieję, że 
uda nam się rozpocząć termomo-
dernizację budynku Urzędu Gminy, 
na którą również pozyskaliśmy do-
finansowanie.

Rok pracy pełen
Rozmawiamy z Marcinem Kasiną, wójtem 
Gminy Oleśnica. 


