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▶ Nazwiska wszystkich radnych od pierwszej do obecnej kadencji str. 3

▶ Tak Oleśnica zmieniała się na przestrzeni 30 lat.  Wyjątkowe zdjęcia. str. 3

▶ Jak wybierano pierwszego burmistrza Oleśnicy. Wspomnienie Ryszarda Zelinki. str. 3

▶ Burmistrzowie i wójtowie naszych gmin Kim byli ludzie, na których stawiali wyborcy?  str.  3

▶ Jaka przyszłość czeka samorząd?  Rozmowy z szefami samorządów.  str. 3



Miasto Oleśnica
RADA MIASTA I KADENCJI  
1990-1994
Bogumiła Augustyniak, Włady-
sław Dynak, Kazimierz Kaciuba, 
Wiesław Ryglicki, Leszek Rybiałek, 
Andrzej Bednarski, Edward Gło-
wienkowski, Erwin Huk, Bernard 
Paprocki, Łucja Szarata, Tadeusz 
Salik, Ryszard Zelinka, January 
Zaręba, Ryszard Maj, Zygmunt 
Haśkiewicz, Janusz Płaneta, Irena 
Wodzisławska, Grzegorz Świtoń, 
Marek Nowaczyk, Andrzej Szach-
nowski, Bogdan Drogi, Edward 
Kucułyma, Kazimierz Karpienko, 
Bogusław Grudzień, Andrzej Gac, 
Zbigniew Giro-Syryński, Marian 
Prus Niewiadomski, Stanisław Ka-
znowski.

RADA MIASTA  II KADENCJI
1994-1998
Jan Bronś, Adam Chmiel, Antoni 
Zarzycki, Andrzej Komarzyniec, 
Walerian Pietrzak , Józefa Stefa-
ni, Ryszard Wekiera , Władysław 
Ostrowski, Andrzej Krzemiński,  
Bogusława Augustyniak, Edmund 
Kaleciński, Waldemar Mieszała,  
Bożena Stachurska, Ryszard Ze-
linka, Zdzisława Jakimiec, Tade-
usz Salik, Ryszard Siwecki, Marian 
Lewandowski, Wiesław Łobacz, 
Zbigniew Antoszczyk, Grzegorz 
Świtoń, Henryk Bernacki, Ur-
szula Bober, Kazimierz Gębuś, 
Janusz Marszałek, Leszek Wit-
kowski, Zbigniew Lewandowski, 
Andrzej Szachnowski.

RADA MIASTA III KADENCJI
1998-2002
Bogumiła Augustyniak, Henryk 
Bernacki, Bogusław Bulanda, Je-
rzy Boruta, Teresa Drogi, Bogdan 
Frej, Kazimierz Gębuś, Zdzisława 
Jakimiec, Krzysztof Kaczmarek, 
Edmund Kaleciński, Piotr Kara-
sek, Urszula Kołodziej, Marian Le-
wandowski, Janusz Marszałek, 
Adam Mroczkowski, Władysław 
Ostrowski, Mirosław Pałka, Adam 
Rozmus,  Zbigniew Rubaj, Leszek 
Rybiałek, Bożena Stachurska, Ka-
zimierz Stanowski, Józefa Ste-
fani, Janina Szczuraszek, Grze-
gorz Świtoń, Jerzy Woldański, 
Wiesława Wuczkowska, Anto-
ni Zarzycki.

RADA MIASTA IV KADENCJI
2002-2006
Henryk Bernacki, Janina Jawny, 
Leszek Lenartowicz, Ryszard Si-
wecki, Bożena Stachurska, Janusz 
Marszałek, Monika Mikuś- Macha-
ła, Piotr Karasek, Adam Rozmus, 
Edmund Kaleciński, Halina Dzię-
gło, Zofia Osuch, Janina Szczura-
szek, Bogusław Bulanda, Marian 
Lewandowski, Marek Czarnecki, 
Ryszard Zelinka, Grzegorz Świ-
toń, Jan Leszek-Rybiałek, Ma-
riola Aiyegbusi, Józefa Stefani.

RADA MIASTA V KADENCJI 
2006-2010
Mariola Aiyegbusi, Wojciech Bart-
nik, Bogusław Bulanda, Marek 
Czarnecki, Halina Dzięgło, Jani-
na Jawny, Edmund Kaleciński, 
Piotr Karasek, Leszek Lenarto-
wicz, Marian Lewandowski, Moni-
ka Mikuś-Machała, Zofia Osuch, 
Adam Rozmus, Jan Leszek Ry-

białek, Ryszard Siwecki, Bożena 
Stachurska, Józefa Stefani, Ja-
nina Szczuraszek, Grzegorz Świ-
toń, Alina Wajerowska.

RADA MIASTA VI KADENCJI 
2010-2014
Ryszard Zelinka, Józef Stojanow-
ski, Mirosław Pałka, Robert Sarna, 
Stanisław Pytel, Józefa Stefani, 
Ryszard Siwecki, Jacek Malczew-
ski, Paweł Leszczyłowski, Ma-
ciej Syta, Jarosław Kempa, Ja-
nina Szczuraszek, Piotr Karasek, 
Marek Czarnecki, Zbigniew Na-
górny, Wojciech Bartnik, Katarzy-
na Jurzyk, Wiesław Piechówka, 
Jan Leszek Rybiałek, Przemysław 
Myszakowski, Adam Rozmus.

RADA MIASTA VII KADENCJI 
2014-2018
Wojciech Bartnik, Paweł Bielań-
ski, Wojciech Brym, Aleksander 
Chrzanowski, Marcin Karcze-
wicz, Beata Krzesińska, Małgo-
rzata Lipska, Jacek Malczewski, 
Przemysław Myszakowski, Zbi-
gniew Nagórny, Piotr Pawłow-
ski, Wiesław Piechówka, Robert 
Sarna, Damian Siedlecki,Grażyna 
Siednienko, Józefa Stefani, Jó-
zef Stojanowski, Janina Szczura-
szek, Adam Wójcik,Tadeusz Żół-
kiewski, Grzegorz Żyła.  

RADA MIASTA VIII KADENCJI 
2018-2023
Aleksander Chrzanowski, Pa-
weł Leszczyłowski, Jacek Mal-
czewski, Dorota Adamczyk-Gaj-
da, Mariola Aiyegbusi, Wojciech 
Bartnik, Paweł Bielański, Marek 
Czarnecki, Sylwia Wawrzyńska, 
Marek Kamaszyło, Kazimierz Kar-
pienko, Michał Kasprzyszak, Mi-
chał Kołaciński, Beata Krzesińska, 
Jan Mandat, Wiesław Piechówka, 
Robert Sarna, Damian Siedlecki, 
Adam Wójcik, Tadeusz Żółkiew-
ski, Grzegorz Żyła.

Gmina Oleśnica
RADA GMINY I KADENCJI  
1990-1994
Jacek Adamiak, Stanisław Bezrąk, 
Tadeusz Bukowski, Henryk Do-
mański, Stanisław Dubas, Rain-
hold Fryczkowski, Feliks Grudzień, 
Czesław Kaczmarek, Jacenty Ka-
wecki, Henryk Kotwa, Zofia Ko-
walska, Mieczysław Młynarz, Piotr 
Nowak, Stanisław Pomorski, Jan 
Rainczak, Marian Słotnicki, Ro-
man Strug, Krzysztof Sycianko, 
Ewa Szymańska, Ryszard Urba-
niak, Jan Widłak, Jan Zawiślak.

RADA GMINY II KADENCJI  
1994-1998
Zdzisław Kocik, Stanisław Du-
bas, Eliza Kuźniarz, Antoni Wój-
cik, Rainhold Fryczkowski, Piotr 
Nowak, Stanisław Bezrąk, Feliks 
Grudzień, Tadeusz Gola, Józef Ko-
łomański, Jan Widłak, Wojciech 
Bociański, Czesław Kaczmarek, 
Jacenty Kawecki, Agnieszka No-
wak, Zdzisław Staroń, Wiesław 
Langa, Marian Słotnicki, Aleksan-
dra Sieruga, Krzysztof Sycianko, 
Andrzej Fojna, Waldemar Uba. 

RADA GMINY III KADENCJI  
1998-2002
Kazimierz Tokarek, Stanisław 

Mamrot, Tadeusz Kunaj, Eliza 
Kuźniarz, Rainhold Fryczkow-
ski, Tadeusz Jaroszewski, Stefa-
nia Krzemińska, Zbigniew Bożek, 
Edward Lasota, Krzysztof Mor-
darski, Jan Glanowski, Tadeusz 
Gola, Wojciech Bociański, Czesław 
Kaczmarek, Jacenty Kawecki, Ry-
szard Sternal, Zdzisław Staroń, 
Wiesław Lange, Marian Słotnic-
ki, Aleksandra Sieruga, Ludwika 
Pacholak, Roman Strug, Walde-
mar Uba.

RADA GMINY IV KADENCJI  
2002-2006
Tadeusz Jaroszewski, Zbigniew 
Bożek, Tadeusz Andreasik, Ta-
deusz Gola, Zenon Szczegielniak, 
Krzysztof Mordarski, Jacenty Ka-
wecki, Jerzy Markiwicz, Tadeusz 
Kunaj, Aleksandra Sieruga, Sta-
nisław Mamrot, Stanisław Topo-
rowski, Halina Bielec, Marian Słot-
nicki, Czesław Kaczmarek.

RADA GMINY V KADENCJI  
2006-2010
Tadeusz Jaroszewski, Jacek Bar-
tosik, Tadeusz Cieślak, Tadeusz 
Gola, Zenon Szczegielniak, Marcin 
Kasina, Jacenty Kawecki, Stani-
sław Dubas, Tadeusz Kunaj, Alek-
sandra Sieruga, Jacek Krzak, Wal-
demar Uba, Halina Bielec, Marian 
Słotnicki, Czesław Kaczmarek.

RADA GMINY VI KADENCJI  
2010-2014
Tadeusz Jaroszewski, Jacek 
Bartosik, Tadeusz Andreasik, 
Grzegorz Szymański, Janina 
Bednarska, Elżbieta Kotwa, Ja-
centy Kawecki, Maciej Sycianko, 
Tadeusz Kunaj, Aleksandra Sie-
ruga, Stanisław Mamrot, Walde-
mar Uba, Ryszard Hungier, Ma-
rian Słotnicki, Czesław Kaczmarek.

RADA GMINY VII KADENCJI  
2014-2018
Marta Barska, Wiesław Podcza-
szyński, Tadeusz Andreasik, Grze-
gorz Szymański, Grzegorz Klat, 
Elżbieta Kotwa, Daniel Banaś, Ma-
ciej Sycianko, Tadeusz Kunbaj, 
Aleksandra Sieruga, Waldemar 
Uba, Marcin Korzępa, Ryszard 
Hungier, Marian Słotnicki, Cze-
sław Kaczmarek. 

RADA GMINY VIII KADENCJI  
2018-2023
Marta Barska, Władysław Szy-
mański, Grzegorz Szymański, Ja-
nina Bednarska, Czesław Kacz-
marek, Daniel Banaś, Tadeusz 
Kunaj, Anita Markiewicz-Wróbel, 
Tomasz Domal, Justyna Batog, 
Łukasz Grzyb, Aleksandra Sieru-
ga, Marcin Korzępa, Jacek Bar-
tosik, Agnieszka Podobińska.

Miasto i Gmina Bierutów
RADA MIEJSKA I KADENCJI  
1990-1994
Jan Bartosz, Edward Bednarski, 
Bogusław Borsuk, Zygmunt Bry-
ła, Zdzisław Cieślak, Władysław 
Gusta, Bogdan Jaroszewski, 
Roman Kazimierski, Piotr Klu-
ziak, Janina Leszczyńska, Zyg-
munt Maciaszczyk, Jan Mielcar-
ski, Kazimierz Mora, Eugeniusz 
Ogorzelski, Marek Słomski, Bog-
dan Smolarczyk, Stanisław Szach-

nowski, Bronisław Urbanow-
ski, Włodzimierz Woźniak,  Jan 
Wruszczak, Roman Zwarycz.Eli-
za Kuźniarz, Antoni Wójcik, Rain-
hold Fryczkowski, Piotr Nawrot, 
Stanisław Bezrąk, Feliks Grudzień, 
Tadeusz Gola, Józef Kołomański, 
Jan Widłak, Wojciech Bociański, 
Czesław Kaczmarek, Jacenty Ka-
wecki, Agnieszka Nowak, Zdzisław 
Staroń,Wiesław Lange, Henryk 
Domański, Krzysztof Sycianko, 
Roman Strug, Jan Rainczak.

RADA MIEJSKA II KADENCJI  
1994-1998
Andrzej Anzorge, Jan Bąk, Mie-
czysław Chudy, Andrzej Czechow-
ski, Halina Kaczyńska, Jacek Klat, 
Piotr Kluziak, Feliks Kropielnic-
ki, Stanisław Kwiatkowski, Ali-
cja Lipińska, Zygmunt Lipiński, 
Zygmunt Maciaszczyk, Kazi-
mierz Mora, Jerzy Paluch, Te-
resa Pietrzyk, Edward Puk, Ry-
szard Raczyński, Marek Słomski, 
Irena Smolarczyk, Ryszard Suli-
kowski, Stanisław Szachnowski, 
Grażyna Woźniak.

RADA MIEJSKA III KADENCJI  
1998-2002
Adam Adamski, Jan Bąk, Zbi-
gniew Bednarz, Jan Chudyk, Ma-

rianna Jarząb, Halina Kaczyńska, 
Marian Kapuśniak, Zbigniew Ko-
nefał, Jan Kwaśniewski, Włodzi-
mierz Kubiak, Władysław Lipiec, 
Zygmunt Maciaszczyk, Elżbieta 
Marczak, Teresa Musur, Jerzy Pa-
luch, Jan Perz, Józef Skraburski, 
Urszula Słota, Ryszard Sulikow-
ski, Stanisław Szachnowski, Cze-
sław Teleszko, Helena Węgrzy-
nowicz, Tomasz Zwierzchowski.

RADA MIEJSKA IV KADENCJI  
2002-2006
Jan Chudyk, Lucyna Dębska, Ma-
rianna Jarząb, Marian Kapuśniak, 
Władysław Bogusław Kobiałka, 
Edward Kocjan, Zbigniew Kone-
fał, Jan Kwaśniewski, Józef Ław-
niczak, Jerzy Paluch, Jarosław 
Pinczyński, Piotr Sawicki, Józef 
Skraburski, Helena Węgrzyno-
wicz, Józef Włodarczyk, Tomasz 
Zwierzchowski.

RADA MIEJSKA V KADENCJI  
2006-2010
Marek Bińkowski, Józef Charlic-
ki, Lucyna Dębska, Marian Kapu-
śniak, Mariusz Karakuła, Urszula 
Kociołek, Sławomir Król, Jan Kwa-
śniewski, Józef Ławniczak, Kasper 
Polanowski, Marek Słomsk, Józef 
Skraburski, Roman Wolniak, Ry-
szard Wróblewski, Anna Zagórska.

RADA MIEJSKA VI KADENCJI  
2010-2014
Marian Kapuśniak, Józef Charlic-
ki, Marianna Jarząb, Andrzej Ber-
naś, Mariusz Karakuła, Przemy-
sław Królak, Jacek Hadryś, Jan 
Kwaśniewski, Rafał Rejak, Ka-
sper Polanowski, Marek Słom-
ski, Urszula Kociołek, Przemysław 
Przybylski, Ryszard Wróblewski, 
Anna Zagórska.

RADA MIEJSKA VII KADENCJI  
2014-2018
Piotr Baranowski, Małgorzata 
Borówka, Józef Charlicki, Karo-
lina Ilska - Bigos, Marianna Ja-
rząb, Marian Kapuśniak, Krzysz-
tof Kisiel, Jan Kwaśniewski, Józef 
Ławniczak, Piotr Sawicki, Józef 
Skraburski, Marek Słomski, Mał-
gorzata Wojtas, Irena Wysocka – 
Przybyłek, Anna Zagórska.

RADA MIEJSKA VIII KADENCJI  
2018-2023
Piotr Baranowski, Teresa Fleiszer, 
Marianna Jarząb, Mariusz Kara-
kuła, Krzysztof Kisiel, Marek Li-
sowski, Józef Ławniczak, Joan-
na Łyskawa, Jakub Matuszczyk, 
Małgorzata Mikoś, Ryszard Woź-
niak, Irena Wysocka – Przybyłek, 
Urszula Zadka, Małgorzata Za-
krzewska, Łukasz Zmarzły.

Gmina Dobroszyce
RADA GMINY I KADENCJI  
1990-1994
Henryk Barański, Antoni Barowicz, 
Tadeusz Banasik, Halina Białek, 
Waldemar Bromke, Jerzy Dawido-
wicz, Ryszard Drozd, Jan Gajew-
ski, Halina Jakubowska, Krzysz-
tof Kaczmarek, Wiesław Kromka, 
Bronisław Lechański, Jerzy No-
wacki, Krzysztof Palma, Ryszard 
Pelczar, Franciszek Preniasz, Mie-
czysław Sitek, Mieczysław Tuła, 
Wiesław Włusek.

RADA GMINY II KADENCJI  
1994-1998
Barbara Bieńko, Radosław Bo-
recki, Waldemar Bromke, Jerzy 
Dawidowicz, Ryszard Drozd, 
Mirosława Jabłońska, Wiesław 
Klimkowski, Andrzej Klin, Stefa-
nia Kollner, Bronisław Lechański, 
Urszula Maleszka, Mirosław Pie-
traszek, Edward Podczaszyński, 
Wiesław Przybycień, Jan Seba-
stiański, Mieczysław Sitek, Leszek 
Waluk, Józefa Włusek.

RADA GMINY III KADENCJI  
1998-2002
Lucyna Bąk, Waldemar Bromke, 
Zbigniew Bronicki, Waldemar 
Doktor, Irena Dratwa, Jerzy Gołąb, 
Andrzej Hold, Bronisław Lechań-
ski, Eugeniusz Małek, Krzysztof 
Mierzwa, Edward Podczaszyń-
ski, Wiesław Przybycień, Jolanta 
Słupek, Mieczysław Sitek, Euge-
niusz Szewczyszyn, Tomasz Urba-
niak, Maria Wala, Leszek Waluk. 

RADA GMINY IV KADENCJI  
2002-2006
Radosław Borecki, Zbigniew Bro-
nicki, Grażyna Czyżewska, Wal-
demar Doktor, Marek Kaznowski, 
Cecylia Kubów, Eugeniusz Małek, 
Łukasz Mrowicki, Dariusz Palma, 
Edward Podczaszyński, Wiesław 
Przybycień, Małgorzata Smoch-
-Woźniak, Eugeniusz Szewczy-
szyn, Mieczysław Szymonik, Ma-
ria Wala.

RADA GMINY V KADENCJI  
2006-2010
Zofia Bera, Paweł Bieńko, Artur 
Ciosek, Waldemar Doktor, Andrzej 
Hold, Henryk Jaros, Andrzej Ka-
sina, Marek Kaznowski, Mirosław 
Kocik, Mirosław Łasiński, Zbigniew 
Matusz, Katarzyna Piotrowska, 
Edward Podczaszyński, Krysty-
na Smardz, Maria Wala.

RADA GMINY VI KADENCJI  
2010-2014
Paweł Bieńko, Artur Ciosek, Gra-
żyna Czyżewska, Waldemar Dok-
tor, Izabela Dudek, Andrzej Hold, 
Ewa Kędzierska, Mirosław Kocik, 
Jakub Kozołub, Marek Lechań-
ski, Dariusz Palma, Tomasz Paw-
lak, Marian Rutkowski, Krystyna 
Smardz, Maria Wala. 

RADA GMINY VII KADENCJI  
2014-2018
Paweł Bażycki, Renata Blachnicka, 
Paweł Bieńko, Waldemar Doktor, 
Janusz Gadomski, Danuta Gło-
wacka, Justyna Kochańska-Tu-
ła, Mirosław Kocik, Zygmunt Ma-
leszka, Sławomir Pabis, Dariusz 
Palma, Marian Rutkowski, Kata-
rzyna Skorna, Mieczysław Szy-
monik, Maria Wala. 

RADA GMINY VIII KADENCJI  
2018-2023
Dariusz Palma, Paweł Bażyc-
ki, Waldemar Doktor, Andrzej  
Biłas, Irena Sebastjańska, Patry-
cja Walczak,  Marek Lechański, 
aZygmunt Maleszka, Andrzej 
Kasina, Gabriel Mejta, Patrycja 
Pawińska, Andrzej Hold, Marian 
Rutkowski, Justyna Kochańska-
-Tuła, Łukasz Baszkiewicz, Pa-
weł Bażycki. 
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NASI 
RADNI 
w latach 

1990-2023
Publikujemy nazwiska wszystkich 
osób, które od 1990 roku pracowały  
w lokalnym samorządzie



KATARZYNA KIJAKOWSKA

Są tacy, którzy z samorzą-
dem gminnym związa-
ni są od jego początku. 

Są i tacy, którzy dopiero sta-
wiają pierwsze samorządowe 
kroki. Łączy ich jedno. To wy-
borcy decydują o ich obec-
ności w lokalnym życiu pu-
blicznym i to wyborcy mówią, 
kiedy ich polityczna  ścieżka 
dobiegnie końca. 

POCZĄTKI 
Samorządowcem z jednym z 
najdłuższych staży w powie-
cie oleśnickim jest burmistrz 
Oleśnicy. Jan Bronś pracują-
cy na rzecz miasta od 26 lat.  
Napierw, jako zastępca, póź-
niej, jako burmistrz wybiera-
ny przez radnych, a od 2002 
roku, jako gospodarz miasta 
wybierany w wyborach bezpo-
średnich, czyli przez miesz-
kańców.  
- Największa przygoda mojego 
życia zaczęła się dość nieocze-
kiwanie - tak Bronś wspomi-
na lata 90. - W czasie kiedy w 
Polsce zaczynały się politycz-
ne zmiany, ja zajmowałem się 
budowaniem. W roku 1990 
pracowałem w Zakładzie Bu-
dowlano-Remontowym przy 
Zaciszu i byłem zaangażowa-
ny w różne projekty mieszka-
niowe w Oleśnicy. I właśnie 
w związku z tymi budowami 
odwiedziłem Ryszarda Zelin-
kę, który po wielu zawirowa-
niach został wybrany pierw-
szym burmistrzem Oleśnicy  
- opowiada Jan Bronś. - Chcia-
łem przedstawić mu trudno-
ści związane z podłączeniem 
budynków do miejskiej infra-
struktury, a Rysiek powiedział, 
że nowe czasy wymagają za-
angażowania i jeśli chcę roz-
wiązywać problemy, muszę 
robić to osobiście. Praktycz-
nie zmusił mnie do zostania 
zastępcą - uśmiecha się. 

TYLKO DWIE KADENCJE
Najpierw, jako zastępca, po-
tem, jako burmistrz Jan Bronś 
zarządzał Oleśnicą nieprze-
rwanie przez 24 lata. Zmia-
na nastąpiła w 2014 roku. W 
drugiej turze wyborów, nie-
co ponad trzystoma głosami 
różnicy,  Bronś przegrał swój 
kolejny start. Wydawało się, 
że to  koniec jego samorządo-
wej przygody. Przynajmniej w 
samej Oleśnicy ( w poprzed-
niej kadencji Bronś był rad-
nym powiatowym, red.). Ale 
jego następca Michał Koła-
ciński nie przekonał oleśni-
czan, którzy cztery lata później 

Gwałtowne burze, sensacyjne powroty 
i zmiany pokoleniowe we władzach 

Jedni pojawili się w samorządzie z przypadku i pozostali w nim na długie lata. Inni szli po władzę, ale wyborcy  
nie okazywali się łaskawi i po jednej kadencji mówili im: pas. Takie są losy naszych lokalnych samorządowców
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GOSPODARZE 
GMIN
Oleśnica I kadencja
Burmistrz: Ryszard Zelinka
Zastępca: Jan Bronś
Oleśnica II kadencja
Burmistrz: Jan Bronś
Zastępca: Andrzej  
Komarzyniec
Oleśnica III kadencja
Burmistrz: Jan Bronś
Zastępca: Janusz Marszałek
Oleśnica IV kadencja
Burmistrz: Jan Bronś
Zastępca: Janusz Marszałek
Zastępca: Henryk Bernacki
Oleśnica V kadencja
Burmistrz: Jan Bronś
Zastępca: Henryk Bernacki
Zastępca: Piotr Pawłowski
Oleśnica VI kadencja
Burmistrz: Jan Bronś
Zastępca: Henryk Bernacki
Zastępca: Piotr Pawłowski
Oleśnica VII kadencja 
Burmistrz: Michał Kołaciński
Zastępca: Jarosław Sadowski 
Oleśnica VIII kadencja 
Burmistrz: Jan Bronś 
Zastępca: Edyta Małys 
-Niczypor

Gmina Oleśnica  
od I do IV kadencji 
Wójt: Andrzej Proszkowski

Gmina Oleśnica V kadencja 
Wójt: Andrzej Proszkowski  
(od 2006 do 2008 roku) 
Komisarz: Damian Kulesza  

Zastępca: Przemysław Wró-
bel (od 30 sierpnia 2007 do 31 
sierpnia 2008 roku)
Marcin Kasina, jako osoba peł-
niąca obowiązki wójta (od 5 
września 2008 roku do wybo-
rów przedterminowych 9 listo-
pada 2008 roku) 
Wójt: Marcin Kasina  
(od 9 listopada 2008)
Zastępca: Krzysztof  
Skórzewski (od 2009 roku)
Gmina Oleśnica VI kadencja 
Wójt: Marcin Kasina 
Zastępca: Krzysztof  
Skórzewski 
Gmina Oleśnica VII kadencja
Wójt: Marcin Kasina
Zastępca: Krzysztof  
Skórzewski 
Gmina Oleśnica VIII kadencja 
Wójt: Marcin Kasina 
Zastępca: Krzysztof  
Skórzewski

Gmina Dobroszyce I kadencja
Wójt: Waldemar Bromke (od 
1990 roku do 23 lipca 1993 roku) 
Komisarz: Józef Kikut (od 1993 
roku do wyborów w 1994 roku)
Gmina Dobroszyce  
od II do VI kadencji 
Wójt: Jan Głowa
Gmina Dobroszyce  
VII kadencja 
Wójt: Artur Ciosek 
Zastępca: Tomasz Urbaniak
Gmina Dobroszyce  
VIII kadencja  
Wójt: Artur Ciosek 
Zastępca: Tomasz Urbaniak

Miasto i Gmina Bierutów  
I kadencja
Burmistrz: Bogdan Smolarczyk 
(1990-1992) 
Zastępca: Edward Puk 
Burmistrz: Andrzej Wojtkowiak 
(1992-1994)
Miasto i Gmina Bierutów  
II kadencja 
Burmistrz: Andrzej Wojtkowiak 
(lata 1994-1997) 
Zastępca: Edward Puk (lata 
1994-1997)
Burmistrz: Edward Puk (lata 
1997-1998) 
Zastępca: Teresa Drogi (lata 
1997-1998) 
Miasto i Gmina Bierutów  
III kadencja 
Burmistrz: Włodzimierz Kubiak 
Zastępca: Czesław Teleszko 
Miasto i Gmina Bierutów  
IV kadencja 
Burmistrz: Roman Kazimierski 
(lata 2002-2004) 
Zastępca: Grzegorz Michalak 
(lata 2002-2004) 
Komisarz: Bogdan Ferenc (gru-
dzień 2004-luty 2005) 
Burmistrz: Grzegorz Michalak 
(lata 2005-2006) 
Zastępca: Andrzej Wróblewski  
(2005-2006)
Miasto i Gmina Bierutów  
od V  do VII kadencji 
Burmistrz: Władysław Kobiałka 
Zastępca: Andrzej Czechowski 
Miasto i Gmina Bierutów  
VIII kadencja 
Burmistrz: Piotr Sawicki 
Zastępca: Rafał Nowowiejski

nie powierzyli mu ponownie 
mandatu. Kołaciński przegrał 
wybory i to w pierwszej tu-
rze. Bronś wrócił do ratusza 
na kolejne pięć lat. O reelek-
cję, jeśli się na nią zdecyduje, 
będzie mógł się starać jesz-
cze tylko raz.

I właśnie ta oraz kolejna ka-
dencja to także czas na reali-
zację samorządowych planów  
przez młodszych gospodarzy  
miast i gmin na naszym tere-
nie. Jednym z nich jest Marcin 
Kasina. Wspominając swoje 
pierwsze kroki w gminnym 
samorządzie wójt Marcin Ka-
sina odnosi się do 2006 roku. 
Wtedy po raz pierwszy został 
radnym. Rok później gminą 
Oleśnica wstrząsnęła tzw. afera 
gruntowa. Zatrzymanie przez 
Centralne Biuro Antykorup-
cyjne wójta Andrzeja Prosz-
kowskiego, a docelowo tak-
że niemożność jego powrotu 
na stanowisko, sprawiły, że w 
gminie nastąpiła pokolenio-
wa zmiana władzy.    

- Był to trudny okres dla na-
szej gminy. Z pełną odpowie-
dzialnością podjąłem się tego 
zadania. Dzisiaj z perspekty-
wy czasu mogę powiedzieć, 
że była to trafna decyzja - tak 
swoje decyzje w sprawie kandy-
dowania w wyborach na wójta 
wspomina dzisiaj Marcin Kasi-
na. Od 2008 roku jego pozycja 
jest praktycznie niezachwia-
na. Wprawdzie pojawiają się 
kolejni kontrkandydaci obec-
nego gospodarza gminy Ole-

śnica, ale do tej pory żaden z 
nich nie był w stanie zagrozić 
Kasinie.  W innych okoliczno-
ściach, ale o zmianie pokole-
niowej we władzach, można 
też mówić w przypadku gmin 
Dobroszyce i Bierutów. Artur 
Ciosek, który w 2014 roku wy-
startował na stanowisko wójta 
nie musiał konkurować z wie-
loletnim gospodarzem gmi-
ny. Jan Głowa sam zdecydo-
wał o rozstaniu z samorządem.  
Zwycięstwo  Cioska w wybo-
rach sześć lat temu i jego ak-
tywne działania dały mu man-
dat także w 2018 roku. 

Także wtedy swoją pierwszą 
kadencję rozpoczął Piotr Sa-
wicki. Zmiana burmistrza w 
Bierutowie była nieuchron-
na. Wyborcy chcieli nowego 
sposobu zarządzania gminą.    
Tak, jak podziękowali Wła-
dysławowi Kobiałce, tak nie 
chcieli kontynuacji polityki 
Zbigniewa Potyrały w Twar-
dogórze. Ten wrócił do pra-
cy w rodzinnej miejscowości 
po 14-letnim zarządzaniu po-
wiatem (burmistrzem Twar-
dogóry był też w latach 1990-
98). Wrócił, ale na krótko. W 
2018 roku gmina Twardogó-
ra postawiła na Pawła Czu-
lińskiego, popieranego przez 
innego wieloletniego burmi-
strza tej gminy Jana Dżuga-
ja. Czuliński wygrał wybory 
w Twardogórze, a Dżugaj, po 
czteroletniej przerwie, wrócił 
do samorządu. Tyle, że po-
wiatowego. 

Artur Ciosek

Jan Głowa

Marcin Kasina
Andrzej
Proszkowski Ryszard Zelinka

Piotr Sawicki

Michał Kołaciński Grzegorz Michalak Władysław Kobiałka

Jan BronśWaldemar Bromke Jan Dżugaj Paweł Czuliński

Roman Kazimierski 

Zbigniew Potyrała
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30 lat, które 
zmieniły 
Oleśnicę

Czas ostatnich 30 lat funkcjonowania  
samorządu Oleśnicy zmienił nasze otoczenie, 
nasze miasto, naszą Oleśnicę. Mamy powody 

do dumy. To czas sukcesów, konkretnych dokonań  
i realizowania oczekiwań mieszkańców. Oleśnica  
po upływie tych 30 lat jest zupełnie inna, pozytywnie 
nie do poznania. Dziś jest miastem, które się podoba  
i dobrym miejscem do życia. Miasto „uszyte  
na miarę” tak o Oleśnicy mówią jej mieszkańcy.  
Dlatego warto poświęcić każdą energię, działać  
i pracować na jej dalszy rozwój i sukcesy. 
Spójrzmy na niektóre rejony Oleśnicy i podziwiajmy 
ich całkowitą przemianę. 

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol

plac Zwycięstwa

Centrum Usług Społecznych

Oleśnicka Biblioteka Publiczna

MATERIAŁ PROMOCYJNY
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Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

hala sportowa przy ul. Kochanowskiego

sesja Rady Miasta Oleśnicy
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Ryszard Zelinka dobrze 
pamięta dzień, kie-
dy ówczesny szef So-

lidarności w I LO Krzysztof 
Dziedzic zapytał go,czy bę-
dzie reprezentował nauczycie-
li w wyborach do rady miasta. 

– W moją kampanię włączył 
się nieżyjący już Rafael Pyzał-
ka i Andrzej Szachnowski. Wy-
startowałem z listy Komitetu 
Obywatelskiego Ziemi Ole-
śnickiej i zdobyłem mandat 
radnego - mówi i wspomina, 
jak już podczas pierwszego 
posiedzenia samorządu wy-
brano przewodniczącego. Zo-
stał nim Janusz Płaneta. Bur-
mistrz miał być wybrany w 
konkursie. 

- Przesłuchania wielu kandy-
datów nie przynosiły rozstrzy-
gnięć – mówi Zelinka.– Naj-
pierw stanowisko oferowano 
liderom zwycięskiego ugru-
powania, ale nikt nie chciał 
się podjąć tego zadania. 

Pan Ryszard wspomina 
czerwcowe popołudnie 1990 
roku, kiedy w jego mieszka-
niu pojawili się przedstawi-
ciele rady miasta, próbujący 
przekonać go, że powinien 
kandydować na burmistrza. 
Wyszli nie uzyskawszy zgo-
dy. Następnego dnia odby-
wała się sesja rady miasta, 
na której miała zapaść decy-
zja, co dalej.

– Tuż przed otwarciem sesji 
Janusz Płaneta poprosił mnie 
do stołu prezydialnego i przed-
stawił propozycję tzw. nie do 
odrzucenia – wspomina Zelin-
ka. - Powiedziałem„tak” pod 
warunkiem uzyskania wspar-
cia. Tak zostałem pierwszym 
burmistrzem po zmianie ustro-

jowej i zamiast iść na urlop, 
czyli rozpocząć wakacje, roz-
począłem nową pracę. 

IDĄ ZMIANY 
Ryszard Zelinka nie ma wąt-
pliwości. W latach 90.speł-
niał się sen wielu ludzi o wol-
ności. - Sądzono, że zmiana 
ustrojowa, jak za pociągnię-
ciem różdżki przyniesie po-
prawę w każdej dziedzinie ży-
cia – mówi. Ale łatwo nie było.

- Podejmowanie decyzji jest 
łatwiejsze jeśli są określone 
prawne ramy – mówi samorzą-
dowiec. - W tamtym okresie 
funkcjonowało zaledwie kilka 
ustaw ustrojowych, a resztę 
dopiero tworzono. Należało 
więc zreorganizować instytu-
cje miejskie i nadać im nową 

formę, nie powodując przy 
tym wzrostu pojawiającego 
się nowego bytu jakim jest 
bezrobocie. Funkcjonowało 
stwierdzenie nieco frywolne, 
ale i odpowiedzialne, że „co 
nie jest zabronione prawem 

to jest dozwolone”– opowia-
da. - Przedstawicielem rzą-
du w naszym województwie 
był Romuald Siepsiak. Jeździ-
ło się więc do urzędu woje-
wódzkiego,by konsultować z 
nim ważne decyzje. Ale i on 
niewiele mógł w niektórych 
sprawach poradzić.

Oprócz przekształceń 
przedsiębiorstw komunal-
nych należało przeprowadzić 
komunalizację mienia, zre-
strukturyzować urząd, przej-
rzeć inwestycje pod względem 
funkcjonalności i oczekiwań, 
zadbać o budżet, przeprowa-
dzić prywatyzację sektora han-
dlu. – Trzeba było też okre-
ślić potrzeby społeczności i 
na bieżąco zarządzać mia-
stem - mówi i przyznaje, że 

zderzenie się dwóch instytu-
cji prawnych: rady, jako or-
ganu stanowiącego i burmi-
strza wraz z urzędem, jako 
organu wykonawczego, po-
wodowało napięcia i określe-
nie„my”i„oni”.  

Aby miasto mogło się roz-
wijać należało rozbudować 
infrastrukturę. Zbudowa-
no więc zakład uzdatniania 
wody, składowisko odpadów i 
rozwiązano problem oczysz-
czania ścieków. 

- Oczywiście nie było to pro-
ste,a finał tego był taki, że przy 
nie za dużym budżecie uda-
ło się te inwestycje zrealizo-
wać i w ten sposób zapewnić 
możliwość rozwoju miasta. 

Czy mieszkańcy byli zado-
woleni?  - Całe budżety do-

słownie były„zakopane w zie-
mię” i trudno było cieszyć się 
brakiem odnowionych elewa-
cji czy niewielką ilością na-
prawionych chodników. Moż-
na by rzec:„co ten burmistrz 
zrobił dla miasta?” Ale dzię-
ki temu Oleśnica mogła roz-
wijać się w sposób przemy-
ślany- dodaje. 

LUDZIE PIERWSZEJ KADENCJI
Na pewno była twórcza. Co 
do tego pan Ryszard nie ma 
wątpliwości.

-Pamiętam długie dysku-
sje, jakie toczyły się na se-
sjach – mówi i podkreśla duży 
wkład przewodniczącego Ja-
nusza  Płanety na prywaty-
zację usług i handlu. – Nie-
bagatelny wkład w rozwój 
szkolnictwa miał prof. Włady-
sław Dynak dodaje.  – Dbałość 
o estetykę miasta wykazywał 
Grzegorz Świtoń. W realizacji 
tych zadań wkład wnieśli rad-
ni i członkowie zarządu:Ta-
deusz Salik, Bogdan Drogi, 
Marian Prus-Niewiadomski, 
Jan Leszek Rybiałek, Irena 
Wodzisławska, Andrzej Gac. 
Wkład w realizację programu 
inwestycyjnego wniósł Jan-
Bronś,mój zastępca w pierw-
szej kadencji – mówi Zelinka. 

Nie ma on wątpliwości, że to 
co wydarzyło się w1990 roku 
miało wielki wpływ i na nie-
go, i na jego rodzinę. - Dało 
satysfakcję, że byłem cząstką 
tych twórczych procesów, ale 
także zadumy czy wszystko 
zrealizowano w sposób do-
skonały – mówi. – Czy moż-
na było zrobić coś lepiej? My-
ślę, że sami mieszkańcy mogą 
ocenić to z perspektywy lat. 
Jedno wiem: włożyłem dużo 
staranności i wysiłku. 

Tak wybierano pierwszego burmistrza 
Oleśnicy w nowej Polsce

27 maja minęło 30 lat od pierwszych samorządowych wyborów w Polsce. Na kartach historii Oleśnicy z tamtych lat 
zapisze się m.in. Ryszard Zelinka, pierwszy burmistrz miasta. - Do dziś wydaje mi się, że to co się wtedy zdarzyło  
w moim życiu to sen – mówi samorządowiec 

Ryszard Zelinka wspomina pierwszą kadencję oleśnickiego samorządu. To on stanął na czele miasta, obejmując w 1990 r. fotel burmistrza
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To, co wydarzyło 
się w 1990 roku 
miało wpływ i na 
mnie, i na moją  
rodzinę. Dało 
satysfakcję,  
że byłem cząstką 
tych procesów

Ludzie, którzy pełnili funkcję przewodniczących w naszych samorządach
Kim byli ludzie, którzy przez 

ostatnie 30 lat stali na cze-
le samorządów? W Oleśnicy 
przewodniczącym Rady Mia-
sta w pierwszej kadencji sa-
morządu był Janusz Płaneta.  
Później na jego czele stawali 
Waldemar Mieszała i Grzegorz 
Świtoń. Podczas ubiegłorocz-
nej uroczystości związanej z 
30. rocznicą pierwszych wol-
nych wyborów w Polsce to wła-
śnie on wspominał pierwszą 
kadencję oleśnickiego samo-
rządu, w której zasiadał, jako 
radny i członek zarządu miej-
skiego.  – Było nas 28 wspa-

niałych, pierwsza kadrowa – 
mówił Świtoń. – Spieraliśmy 
się, ale nasza dyskusja zawsze 
była merytoryczna. Spierać 
się trzeba, bo wymiana po-
glądów jest sensem życia i 
funkcjonowania, ale nie wolno 
robić tego po to, by „komuś 
dokopać”. W 1998 roku kie-
rowanie radą objęła Zdzisła-
wa Jakimiec, cztery lata póź-
niej na czele oleśnickiej rady 
stanął Ryszard Zelinka i to od 
nieprzerwanie do 2014 roku 
kierował jej pracami. Zmiana 
nastąpiła w 2014 roku. Więk-
szość w Radzie Miasta Ole-

śnicy przejęło ugrupowanie 
Razem dla Oleśnicy (dzisiaj 
Oleśnica Razem) i to ono de-
sygnowało swojego przedsta-
wiciela na szefa samorządu. 
Przez cztery lata funkcję tę peł-
nił Wiesław Piechówka. Od  
jesieni 2018 roku przewodni-
czącym Rady Miasta Oleśnicy 
jest Aleksander Chrzanowski. 

Odnotować należy również 
osoby, które pełniły funkcje 
przewodniczących w pozo-
stałych samorządach. Byli to:    
Gmina Bierutów - Roman Ka-
zimierski i Kazimierz Mora (I 
kadencja), Kazimierz Mora (II 

kadencja), Stanisław Szach-
nowski (III kadencja), Józef 
Skraburski (IV i V kadencja), 
Urszula Koziołek (VI kaden-
cja), Marianna Jarząb (VII ka-
dencja), Irena Wysocka-Przy-
byłek (VIII kadencja); Gmina 
Oleśnica - Krzysztof Sycian-
ko (I i II kadencja), Aleksan-
dra Sieruga (III-V kadencja), 
Jacenty Kawecki (VI kaden-
cja), Tadeusz Kunaj (VII-VIII 
kadencja); Gmina Dobroszy-
ce:  Ryszard Pelczar,  Edward 
Podczaszyński, Paweł Bień-
ko, a od dwóch kadencji Da-
riusz Palma. REDJednym z szefów oleśnickiego samorządu była Zdzisława Jakimiec
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Panie burmistrzu, czy kiedy 
w 1990 roku rozpoczynał Pan 
swoją samorządową karierę 
myślał Pan, że właśnie z samo-
rządem i z Oleśnicą zwiąże Pan 
swoje całe zawodowe życie?
Szczerze mówiąc, nie. Ale 
pociągało mnie, że mam 
szansę uczestniczyć w bu-
dowaniu czegoś nowego od 
podstaw. W wymiarze ma-
terialnym, konkretnym, ale 
i w wymiarze społecznym. 
Rodziła się wtedy wol-
na Polska i nowa Oleśni-
ca. Mieliśmy poczucie, że 
samodzielnie rozwiązuje-
my problemy lokalne, że w 
końcu nikt „z góry” za nas 
nie decyduje i nie narzu-
ca tego, co trzeba zrobić. A 
trzeba było zacząć od wielu 
rzeczy podstawowych, jak, 
na przykład, dziś wydaje się 
prozaicznego problemu, ja-
kim był brak wody na wyż-
szych piętrach budynków.

Samorządowa rzeczywistość 
w latach dziewięćdziesiątych 
i dzisiaj to dwa różne światy. 
Zgodzi się Pan z tą tezą?
Samorządowa, czy w ogóle 
rzeczywistość lat 90-tych, 
a dzisiejsza, to na pewno 
inne światy. Wtedy celem 
sporów oraz dyskusji było 
rozwiązanie problemu, te-
raz często spory bywa-
ją personalnymi atakami i 
przeradzają się we wrogość 
osobistą, a to nie służy ni-
czemu dobremu.

Wtedy, w latach 90. w pew-
nym sensie budowaliście Ole-
śnicę od nowa...
To prawda… I nie chodzi tu 
o „kombatanckie opowie-
ści”, ale te pierwsze lata sa-

morządu to naprawdę była 
ciężka praca.  Już 13 grud-
nia 1992 r. udało się oddać 
do użytku nowoczesny Za-
kład Uzdatniania Wody i w 
ciągu paru tygodni od jego 
uruchomienia w Oleśni-
cy skończyły się problemy 
z wodą. 4 lipca 1994 zosta-
ło oddane do eksploatacji 
nowoczesne wysypisko od-
padów: uszczelnione, eko-
logiczne i kontrolowane. 
A nieco później, bo już w 
II Kadencji Samorządu, w 
październiku 1996 r. roz-
poczęła pracę oczyszczal-
nia ścieków. Te inwestycje 
wraz z rozbudową kanaliza-
cji wodociągowej, sanitar-
nej i deszczowej a także re-
montami i modernizacjami 
dróg absorbowały olbrzy-
mie nakłady sił i środków fi-
nansowych. Ale wytężone 
działania z tamtego okresu 
zaowocowały tym, że Ole-
śnica jest dziś jedną z nie-
licznych gmin w Polsce, 
praktycznie w 100% zwodo-
ciągowaną i skanalizowaną, 
z siecią dróg gminnych na 
dobrym poziomie.
 
Pamięta Pan emocje, ludzi, 
trudne dyskusje i decyzje, któ-
re wtedy zapadały?
Pamiętam i to bardzo do-
brze. Na plus tamtego 
okresu mogą powiedzieć, 
że dyskutanci nie byli od-
porni na rzeczowe argu-
menty. Własne ambicje nie 
grały takiej roli, a najczę-
ściej wygrywała merytory-
ka. Lata I Kadencji Samo-
rządu Oleśnickiego to wiele 
politycznych zmian: przeję-
cie zarządzania oświatą, re-
strukturyzacja zarządzania 

sportem i kulturą, zmiany 
nazw ulic. Wielkim wyzwa-
niem były przekształcenia 
przedsiębiorstw komu-
nalnych: MPGKiM i KPRB, 
efektem naszych działań 
było powołanie do życia do 
dziś funkcjonujących i pra-
cujących na rzecz miesz-
kańców ZBK i Spółki MGK. 
Wyprzedziliśmy o kilka lat 
ustawodawcę - ten model 
zarządzania został powielo-
ny w późniejszej (bo z 1996 
r.) ustawie o gospodarce 
komunalnej.

Z roku na rok, albo raczej z ka-
dencji na kadencję było ła-
twiej zarządzać i „budować” 
Oleśnicę?
I  łatwiej i trudniej. Z upły-
wem czasu nabraliśmy do-
świadczenia. Rosły dochody 
Miasta i jego mieszkańców, 
integracja z Unią Europej-
ską dała szansę na znaczą-
ce wpływy, co pozwoliło 
nam rozpocząć inwesty-
cje w infrastrukturę spo-
łeczną. Powstała sala wido-
wiskowa, kryty basen, hala 
sportowa, kompleks rekre-
acyjny, zmodernizowaliśmy 
stadion, zrewitalizowali-
śmy stawy i parki miejskie, 
zmodernizowano placów-
ki oświatowe, powstało wie-
le nowych pięknych pla-
ców zabaw dla dzieci. W 
tych kategoriach później-
szy czas był łatwiejszy, choć 
wielu straciło początkowy 
zapał i w grę zaczęły wcho-
dzić osobiste i politycz-
ne kalkulacje, co się komu 
bardziej opłaca. Nowocze-
sna komunikacja interne-
towa przyniosła postęp cy-
frowy, ale także otworzyła 

Samorząd to my i miejskie sprawy
W rozmowie o 30-leciu samorządu terytorialnego burmistrz Oleśnicy Jan Bronś wspomina lata pierwszej kadencji, 
rodzącą się wtedy wolną Polską i nową Oleśnicą. Mówi też o tym, czy teraz zarządzania miastem jest prostsze

W 1990 roku mieliśmy  
poczucie, że samodzielnie 
rozwiązujemy problemy,  że 
w końcu nikt „z góry” za nas 
nie decyduje - mówi  
burmistrz Jan Bronś

OGŁOSZENIE

puszkę Pandory z anoni-
mowym hejtem. Postęp, 
choć w ostatecznym rozra-
chunku dobry, dla niektó-
rych był bezlitosny.  Z tym 
zjawiskiem samorządow-
cy mierzą się praktycznie 
cały czas.  

A sam samorząd? On też ro-
dził się w bólach, a teraz, mam 
wrażenie, nie jest na uprzywi-
lejowanej pozycji. Boi się Pan 
jego upolitycznienia? Boi się 
Pan, że samorząd zostanie za-
właszczony, scentralizowany 
przez władze państwowe?
Od zawsze byłem zwolen-
nikiem odpartyjnienia sa-
morządu, to szczególnie 
istotne w naszej, w sumie, 
dość młodej demokracji. 
Trend na wejście partii w 
lokalne struktury był wi-
doczny stosunkowo szyb-
ko, ale takie przyspiesze-
nie, jak w ostatnich latach 
naprawdę niepokoi. Intere-
sy ponadlokalne, partyjne 
dominują, a przecież nie o 
to chodzi. W samorządzie 
priorytetem musi być do-

bro miejscowe. To jest naj-
ważniejsze. 

I na koniec, jakich zmian, 
wsparcia oczekiwałby Pan dla 
samorządu ze strony władz 
państwa na jego kolejne dzie-
sięciolecia?
Po pierwsze – żeby nie 
szkodziły. Każdy samo-
rząd musi mieć prawo sa-
modzielnego definiowania 
celów i sposobów ich osią-
gania. Niech władze pań-
stwowe  przestaną nakła-
dać na samorządy ciągle 
nowe zadania bez zapew-
nienia ich finansowania i 
niech przestaną stosować 
filozofię „weźmy się i zrób-
cie”. Mnożenie nowych 
obowiązków administracyj-
nych, sprawozdawczych nie 
rozwiązuje żadnego real-
nego problemu,  nie posu-
wa spraw do przodu. Admi-
nistracja zamiast sprawnie 
działać, robi kolejne tabel-
ki. Samorząd to my i nasze 
miejskie sprawy. Jak nie 
pomagają, to niech chociaż 
nie przeszkadzają.
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Swoją samorządową przy-
godę rozpoczął w 2006 
roku. To wtedy, w wybo-

rach do Rady Gminy Oleśnica, 
Marcin Kasina został radnym.  

- Odpowiedź na pytanie o 
to, kto mnie zachęcił do startu 
może być dla wielu zaskaku-
jąca - mówi dzisiaj wójt gmi-
ny Oleśnica.-  W 2006 roku 
z propozycją startu w wybo-
rach na radnego przyszli do 
mnie panowie Krzysztof Sy-
cianko i Przemysław Wróbel.

Już samo rozpoczęcie pra-
cy na stanowisku wójta mia-
ło  nierozerwalny związek z 
wydarzeniami, które w 2007 
roku zaszły w gminie Oleśnica. 

- Zaczynając swoją działal-
ność w Radzie Gminy Ole-
śnica w 2006 roku oczywi-
ście nie spodziewałem się, 
że za dwa lata rozpocznę za-
rządzanie gminą, jako wójt - 
mówi Marcin Kasina. - Był to 
trudny okres dla naszej gmi-

ny. Z pełną odpowiedzialno-
ścią podjąłem się tego zadania. 
Dzisiaj z perspektywy czasu 
mogę powiedzieć, że była to 
trafna decyzja. Nasza gmina 
prężnie się rozwija, przybywa 
mieszkańców, ale oczywiście 
jest jeszcze wiele do zrobienia 
- mówi Kasina.

CO BYŁO NAJTRUDNIEJSZE?
- Przywrócenie stabilnej i 
efektywnej pracy urzędu - 
podkreśla samorządowiec. 
- Niestety, poprzedni komi-
sarz i zastępca nie wykony-
wali podstawowych czynno-
ści jak np. wydawanie decyzji 
administracyjnych. Obejmu-
jąc urząd miałem setki niezała-
twionych spraw i tysiące pism 
do podpisania - wspomina. 
- Pracowałem od rana do nocy, 
ale udało się to wszystko ogar-
nąć. Drugim trudnym zada-
niem było przywrócenie zaufa-
nia mieszkańców do urzędu i 
wójta. Myślę, że poprzez ciężką 
pracę i dialog z mieszkańcami 

to zadanie również udało się 
wykonać - mówi i podkreśla, 
że dzisiaj gmina Oleśnica to 
już nie tylko mieszkańcy żyją-
cy w swoich miejscowościach 
od lat, ale też nowi, często szu-
kający innego życia niż to, któ-
re znają z miasta. 

- Gmina staje się dla nich 
atrakcyjnym miejscem do życia 
- mówi Marcin Kasina. - W na-

szej gminie, jako jednej z nie-
licznych w powiecie widzimy 
stały wzrost mieszkańców od 
2008 roku. Ta tendencja utrzy-
muje się co roku. Oznacza to 
wielu nowych mieszkańców 
migrujących również z miast. 
Staram się tak zarządzać gmi-
ną, by nie tworzyć niepotrzeb-
nych konfliktów między no-
wymi mieszkańcami a tymi, 

którzy mieszkają tu od uro-
dzenia i prowadzą rodzinne 
gospodarstwa rolne - podkre-
śla wójt. - Nie jest to łatwe, ale 
jeżeli co roku mamy dodatni 
przyrost naturalny to znaczy, 
że udaje się je osiągnąć.

APEL DO RZĄDZĄCYCH
Jak Marcin Kasina widzi przy-
szłość polskiego samorządu? - 
Niestety, nie wygląda ona dzi-
siaj zbyt różowo. Coraz więcej 
zadań zleconych bez źródeł fi-
nansowania ze strony rządu (do 
oświaty dokładamy już ponad 
50%) to jedno - mówi. - Dru-
gie to zła polityka ustawodaw-
cy do samorządu. Tworzone są 
coraz bardziej rygorystyczne 
narzędzia (wskaźniki), które 
uniemożliwiają gminom po-
zyskiwanie środków pienięż-
nych (obligacje, kredyty), które 
dawałby możliwości rozwoju 
przez inwestycje, pozyskiwa-
nie środków unijnych, gdzie 
konieczny jest wkład własny 
- podkreśla. - Nie jest to dla 

samorządów łatwa sytuacja. 
Ale, żeby nie był to tylko czar-
ny scenariusz musimy pamię-
tać, że samorząd w Polsce roz-
wija się z sukcesem już od 30 
lat.  Nawet w tej niełatwej sytu-
acji dobry gospodarz znajdzie 
rozwiązanie najlepsze dla jego 
mieszkańców. A nasze małe 
ojczyzny będą się dalej pręż-
nie rozwijać.

- Myślę, że najtrafniejszy bę-
dzie apel do rządzących w kra-
ju, by nie traktowali samorzą-
dowców, jak wrogów - mówi 
Kasina.  - Jeżeli nie możecie 
nam pomóc to przynajmniej 
nie przeszkadzajcie. Pamiętaj-
cie, że 30 lat temu przy two-
rzeniu samorządów ideą była 
decentralizacja władzy, żeby 
lepiej poznać potrzeby Po-
laków i trafnie spełniać ich 
oczekiwania poprzez rozwój 
naszych małych ojczyzn jaki-
mi są gminy - mówi. - Kole-
gom samorządowcom życzę 
przede wszystkim wytrwało-
ści w tym co robią!

Staram się tak zarządzać gminą, by nie 
tworzyć niepotrzebnych konfliktów

Nasza gmina prężnie się rozwija, przybywa mieszkańców, ale oczywiście jeszcze wiele jest do zrobienia - mówi wójt 
gminy Oleśnica Marcin Kasina, który swoje pierwsze kroki w samorządzie stawiał w 2006 roku, jako radny

Wójt Marcin Kasina jest przekonany, że nawet w niełatwej sytuacji do-
bry gospodarz gminy znajdzie dobre dla mieszkańców rozwiązania
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W gminnym samorządzie są tacy, 
którzy pracowali w nim przez lata
Specyfika wiejskiego środo-

wiska i przywiązanie jego 
wyborców do osób, które re-
prezentują ich w radach gmin, 
sprawia, że w każdym gmin-
nym samorządzie nie brakuje 
osób, które funkcjonują w nim 
przez wiele kadencji. Tacy re-
kordziści są i w gminie Oleśni-
ca, gdzie dopiero w ostatnich 
dwóch kadencjach widać wy-
raźną zmianę pokoleniową.  
Pojawiają się 30-40-latkowie, 
którzy zastępują sięgających 
po madaty przez kilka kaden-

cji. Do takich rekordzistów na-
leżą m.in. Marian Słotnicki ze 
Smolnej (radny od I do VII ka-

dencji), Jacenty Kawecki (rad-
ny od I do VI kadencji), czy 
też Waldemar Uba pracują-
cy dla gminnego samorządu 
przez pięć kolejnych kadencji. 
Wśród rekordzistów są także 
Czesław Kaczmarek (w radzie 
od drugiej do obecnej kaden-
cji), Aleksandra Sieruga (od 
drugiej do ósmej kadencji), 
czy też Tadeusz Kunaj, któ-
ry  wygrał wybory w trzeciej 
kadencji i pracuje (teraz jako 
przewodniczący rady) także 
obecnie. RED
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Trzech młodych mieszkańców 
walczyło, by przejąć władzę w gminie 
To była jedna z najbardziej 

emocjonujących rozgry-
wek wyborczych w historii sa-
morządu lokalnego na na-
szym terenie. W 2008 roku, 
po rocznych zawirowaniach 
związanych z zatrzymaniem 
wójta Andrzeja Proszkowskie-
go, a później uniemożliwie-
niem mu przez sąd powrotu 
na stanowisko, to mieszkań-
cy mieli rozstrzygnąć, komu 
chcą powierzyć  zarządzanie 
gminą Oleśnica. Do rywali-
zacji stanęło trzech młodych 
mieszkańców. Byli to: Prze-

mysław Wróbel, który przez 
ostatni rok pełnił funkcję za-
stępcy wójta (na to stanowisko 
został mianowany przez rzą-
dzącego przez miesiąc gmi-
ną komisarza), mieszkaniec 
Osiedla Boguszyc  Maciej 
Sycianko oraz Marcin Kasi-
na. To jemu w sierpniu 2008 
roku ówczesny premier Do-
nald Tusk powierzył obowiąz-
ki wójta do czasu wyborów 
nowego gospodarza gminy. 
I to właśnie Kasina, po emo-
cjonującej wyborczej walce, 
ostatecznie wygrał wybory. 

- To, żewygrał Marcin Kasina 
to dowód na to, iż zwyciężył 
zdrowy rozsądek, a kampa-
nia negatywna prowadzona 
przez pozostałych kandydatów 
nie przyniosła oczekiwanych 
efektów - tak tamten wynik w 
2008 roku  komentował An-
drzej Proszkowski. - Jestem 
spokojny o przyszłość gmi-
ny Oleśnica, którą tworzyłem. 
Powstała grupa ludzi-entu-
zjastów, którzy dobrze zadba-
ją o przyszłość naszych wsi.  
Teraz przed nowym wójtem 
nowe wyzwania. RED 

Aleksandra Sieruga radna od II do 
obecnej kadecji
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Start w nowej rzeczywi-
stości był trudny. Zaled-
wie trzy wsie miały wo-

dociągi, dwie telefony, drogi 
straszyły nawierzchnią, brak 
było przystanków i oświetle-
nia. Obraz podoleśnickich wsi 
z terenu gminy Oleśnica końca 
lat 90-tych ukazany w serialu 
dokumentalnym „Złote Łany” 
w reżyserii Ewy Straburzyń-
skiej zmienił się diametral-
nie. Rozwój ten zawdzięczamy 
przede wszystkim potencjało-
wi mieszkańców gminy oraz 
inwestorom, którzy dostrze-
gli atrakcyjność tego terenu.

NAJPIERW INFRASTRUKTURA
Od samego początku lokal-
ny samorząd postawił na roz-
wój infrastruktury technicznej 
jak i społecznej. Budowane 
są drogi, wodociągi, kanali-
zacja sanitarna oraz obiekty 
przestrzeni publicznej, pro-
jektowane są nowe szlaki tu-
rystyczne czy tereny zielone 
znacząco wpływające na ja-
kość życia. 

Dzięki temu, jak i szczegól-

nemu powiązaniu z miastem 
Oleśnica (siedziba Urzędu 
Gminy znajduje się na tere-
nie miasta), następuje rozrost 
budownictwa mieszkaniowe-
go (w tym zabudowy szere-
gowej, zmieniającej powoli 
charakter okolicy wiejskiej) 
i w konsekwencji stale przy-
bywa mieszkańców (na po-
czątku lat 90-tych licz-
ba zameldowanych 
osób nie przekra-
czała 10 000, na 
chwilę obecną 
wynosi 13 748). 

Gmina Oleśni-
ca plasuje się na 
trzecim miejscu 
w powiecie pod 
względem ilości 
osób zamieszkałych 
(za gminą miejską – Mia-
stem Oleśnica oraz Miastem 
i Gminą Syców).

HALE, SZKOŁY  I KULTURA
Jednym z najważniejszych 
osiągnięć inwestycyjnych 
pierwszych kadencji samo-
rządu była budowa hal spor-

towych przy szkołach pod-
stawowych. Stały się one 
wyróżnikiem i swoistą wi-
zytówką gminy Oleśnica. Do 
jedynej wówczas sali gimna-
stycznej (Nieciszów), wkrót-
ce dołączyły kolejne (Sokoło-
wice, Ligota Mała, Smolna, 
Ligota Polska oraz najnow-

sze, wybudowane w 
ostatnich 10 la-

tach, obiekty 
we Wszech-

świętem i 
w Oleśni-
cy przy 
SP Gmi-
ny Ole-
ś n i c a ) . 

Niedaw-
na refor-

ma oświaty i 
likwidacja gim-

nazjów przyniosły ko-
nieczność rozbudowy szkół 
(pierwsza inwestycja  w Li-
gocie Małej zakończyła się w 
sierpniu 2018 roku, kolejne 
w planach).

Samorząd gminy dużą wagę 
przywiązuje także do rozwo-

ju życia kulturalnego i spo-
łecznego. Przez cały 30-letni 
okres sukcesywnie budowa-
no i remontowano świetlice 
wiejskie (obecnie 24), które 
stały się tętniącymi życiem 

ośrodkami scalającymi miej-
scową społeczność. 

WODOCIĄGI, OCZYSZCZALNIE
Lata te, to również stopniowe 
przygotowanie i wdrażanie w 
życie koncepcji gospodarki 
ściekowej. Wybudowano sieć 
kanalizacji sanitarnej w  Bo-
guszycach, Spalicach, Smar-
dzowie i Bystrem (obecnie 
trwają prace inwestycyjne w 
Ligocie Wielkiej), przejęto i 
zmodernizowano dwie lokal-
ne oczyszczalnie – w Ligocie 
Polskiej oraz Nowoszycach, 
wybudowano większą mecha-
niczno-biologiczną oczysz-
czalnię ścieków w Bystrem 
oraz mniejsze w Brzezince, 
Wszechświętem i przy szko-
łach we wsi Smolna i Sokoło-
wice. Powstały wodociągi w 
Bystrem, Brzezince i Świerz-
nej, od podstaw przebudowano 
SUW w Zarzysku oraz zmoder-
nizowano SUW w Świerznej, 
Krzeczynie i Cieślach. W tym 
okresie wybudowano również 
drogi utwardzone (kostka bru-
kowa, asfalt), chodniki i kana-

lizację burzową w wielu miej-
scowościach gminy.

GMINA OTWARTA 
NA INWESTORÓW
W ostatnich 10 latach władze 
gminy postawiły na pozyski-
wanie środków zewnętrznych 
oraz większe współdecydo-
wanie przez mieszkańców o 
tym, jak wydawane są budże-
towe pieniądze. 

Niewątpliwym atutem gmi-
ny są tereny inwestycyjne. W 
sąsiedztwie prężnie działają-
cych od wielu lat firm, poja-
wiają się nowe przedsięwzię-
cia (w ostatnim okresie SLV 
Group w Cieślach, Pogodne 
Centrum Rank Progress w Spa-
licach czy będący na ukończe-
niu magazyn Hillwood przy 
trasie szybkiego ruchu S8). 
Oprócz doskonałej lokaliza-
cji dla potencjalnych inwesto-
rów  samorząd zapewnia naj-
niższe stawki krajowe podatku 
od środków transportowych 
oraz zwolnienie z podatku od 
nieruchomości w ramach po-
mocy de minimis. 
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Gmina Oleśnica 
wykorzystuje
potencjał mieszkańców

GMINA  
OLEŚNICA...
... jest największą spośród 
ośmiu gmin powiatu ole-
śnickiego. Na terenie gmi-
ny położonych jest 28 wsi 
(Bogusławice, Boguszy-
ce, Brzezinka, Bystre, Cieśle, 
Dąbrowa, Gręboszyce, Jen-
kowice, Krzeczyn, Ligota 
Mała, Ligota Polska, Ligo-
ta Wielka, Nieciszów, Nowa 
Ligota, Nowoszyce, Osa-
da Leśna, Ostrowina, Pisz-
kawa, Poniatowice, Smar-
dzów, Smolna, Sokołowice, 
Spalice, Świerzna, Wszech-
święte, Wyszogród, Zarzy-
sko, Zimnica), które wraz 
z Boguszycami Osiedlem 
tworzą 29 sołectw.

Gmina Oleśnica staje się miejscem do życia dla nowych mieszkańców

Świetlica wiejska w Jenkowicach

Gminny samorząd przywiązuje wagę do rozwoju życia kulturalnego
Zabudowa szeregowa zmienia  charakter 
wiejskiej gminy Piękne i kolorowe przystanki we wsiach gminy Oleśnica

Sala sportowa 
przy Szkole 
Podstawowej we 
Wszechświętem 

Mija właśnie 30 lat od momentu pierwszych w pełni wolnych wyborów  
w Polsce, po II wojnie światowej. Wyborów samorządowych  
do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

MATERIAŁ PROMOCYJNY



Panie wójcie, to Pana druga 
kadencja w roli gospodarza 
gminy Dobroszyce, ale w sa-
morządzie jest Pan znacznie 
dłużej. Co Pana zachęciło do 
działalności na rzecz gminy?
Początki mojej samorząd-
ności sięgają 2006 roku, od 
tego roku zaczęła się przy-
goda z samorządem Gmi-
ny Dobroszyce. Przez dwie 
kadencje byłem radnym tej 
gminy, a od 2014 roku peł-
nię funkcję wójta. Od za-
wsze chciałem dzielić się 
moją wizją rozwoju gmi-
ny, część swojego życia spę-
dziłem w Oleśnicy, od cza-
su studiów byłem związany 
z Wrocławiem, podróżowa-
łem po Polsce, po Europie 
ten czas miał wpływ na moją 
wizję rozwoju, którą staram 
się przenosić na nasze po-
dwórko. W obecnej funk-
cji pomocne było moje po-
przednie doświadczenie 
zawodowe. Przez jakiś czas 
pracowałem jako księgowy, 
byłem również kilka lat na-
uczycielem. Praca z ludźmi 
oraz praca związana z admi-
nistracją również miała duży 
wpływ na podjęcie decyzji o 
pracy w samorządzie.    

Stanowisko obejmował Pan 
po wieloletnim gospodarzu 
Dobroszyc. Wraz z Pana wy-
graną w Dobroszycach na-
stąpiła swego rodzaju zmia-
na pokoleniowa. Trudno było 
przekonać mieszkańców do 
swojej wizji, sposobu pracy, 
kontaktu z nimi?
W gminie Dobroszyce 
mieszkam od urodzenia, 
znam bardzo dobrze miesz-
kańców i ich potrzeby. 
Przez dwie kadencje pełniąc 
funkcję radnego przygląda-
łem się pracy w samorzą-
dzie, nabierałem doświad-
czenia, poznałem nowe 
problemy i możliwości gmi-
ny. Jestem osobą otwartą, 
chętną do współpracy, sta-
ram się zarażać swoim za-
angażowaniem innych. In-
frastruktura, która powstała 
w ostatnim czasie znaczą-
co wpłynęła na rozwój na-
szej gminy. Dziś widząc jak 
przybywa mieszkańców,  
jak powstają kolejne zakła-
dy produkcyjne czy usługo-
we, cieszę się z takiego po-
stępu gminy. 

Dobroszyce wczoraj, dziś i ju-
tro. Jak Pan postrzega swoją 
gminę w tych trzech perspek-
tywach. 
Wracając do lat poprzed-
nich pamiętam Gminę Do-

broszyce jako gminę o cha-
rakterze rolniczym.  
W latach kiedy uczęsz-
czałem do szkoły pamię-
tam kiepską infrastrukturę 
oświatową, drogową, komu-
nikacyjną. Dziś cieszę się z 
tego miejsca, widząc spo-
re zainteresowanie budow-
nictwem i osiedlaniem się 
w naszej gminie oraz zain-
teresowaniem wśród przed-
siębiorców. Gmina Dobro-
szyce postrzegana jest jako 
wyjątkowe miejsce do ży-
cia. Posiadamy nowocze-
sną infrastrukturę oświato-
wą. Obiekty były odnowione 
bądź wybudowane w ostat-
nich kilku latach. Sukcesyw-
nie infrastruktura drogo-
wa jest odnawiana, powstają 
nowe ulice przy których po-
wstaje uzbrojenie, co roku 
przebudowywanych jest kil-
ka dróg na terenie gmi-
ny. Posiadamy bogatą ofer-
tę kulturalną, dzięki czemu 
każdy może znaleźć coś dla 
siebie aby wypełnić swój 
wolny czas po pracy, po 
szkole. Wraz z rozwojem 
gminy pojawiają się nowe 
wyzwania, nowe potrze-
by, nowe cele do osiągnię-
cia. Właśnie przystąpiliśmy 
do modernizacji i rozbu-
dowy oczyszczalni ścieków 
oraz rozbudowy kanalizacji 
w związku ze zwiększonymi 

potrzebami. W perspekty-
wie jest połączenie ścieżką 
rowerową miasta Oleśnicy z 
Dobroszycami, odnowienie 
stadionu, budowa Domu 
Dziennego Pobytu dla osób 
starszych, budowa nowej 
remizy łatwiejszy dojazd do 
trasy S8.

O to samo zapytam, mówiąc o 
samym samorządzie. Co Pana 
zdaniem, jest jego największą 
wartością, a co - z punktu wi-
dzenia praktyka - należy po-
prawić, zmienić?
Samorząd terytorialny swoją 
strukturą umożliwia rozwój 
społeczeństwa obywatel-
skiego. Szereg zadań reali-
zowanych przez samorząd 
można podzielić na takie 
które służą zaspokajaniu po-
trzeb wspólnoty oraz na za-
dania zlecone wynikające z 
potrzeb państwa. Samorząd 
został uposażony w niezbęd-
ne środki dla realizacji wska-
zanych zadań, jak również 
umożliwiono jednostkom 
samorządu terytorialnego o 
występowanie ze środków 
zewnętrznych w tym środ-
ków Unii Europejskiej. Co 
szczególnie widoczne jest 
w Gminie Dobroszyce. Bez 
środków zewnętrznych po-
stęp nie byłby tak wyraźny. 
Jest to zaleta, która pozwa-
la na szybszy rozwój gmi-

ny ale również stanowi swo-
iste zagrożenie polegające 
na zapewnieniu finansowa-
nia i długim okresie rozli-
czenia zadania. Zaletą sa-
morządności jest możliwość 
decydowania o rozwoju. Jed-
ną z trudności w pracy sa-
morządu jest decydowanie 
o opłatach lokalnych przez 
radnych wywodzących się 
ze środowiska. Jest to wiel-
ka odpowiedzialność biorąc 
pod uwagę rozwój gminy 
wziąć również ciężar podej-
mowania decyzji niepopu-
larnych. Ograniczenie ka-
dencyjności moim zdaniem 
nie jest dobrym rozwiąza-
niem, bowiem mieszkań-
cy gminy mają przynajmniej 
raz na pięć lat możliwość 
przeprowadzenia weryfika-
cji osiągnięć władz samo-
rządowych w stosunku do 
składanych przed wyborami 
obietnic.

Gdzie będzie Artur Ciosek, 
gdy - z prawnego punktu wi-
dzenia - nie będzie mógł już 
ubiegać się o stanowisko 
wójta swojej gminy (kaden-
cyjność)? Pozostanie Pan w 
samorządzie?
Nie myślę jeszcze o dalszej 
perspektywie, dziś najważ-
niejsza dla mnie jest praca 
na rzecz gminy i jej miesz-
kańców. Moje potrzeby i pla-
ny prywatne w tym momen-
cie schodzą na plan dalszy. 
Zostałem wybrany na funk-
cję wójta tej gminy i staram 
się robić co do mnie nale-
ży najlepiej jak się da. Czas 
w samorządzie bardzo szyb-
ko przemija, dlatego myślę 
aby wykorzystać go maksy-
malnie dobrze. Mam kil-
ka wyuczonych zawodów i 
umiejętności które pomogą 
odnaleźć się w innym miej-
scu. Jeśli będzie mi dane na-
dal być samorządowcem 
chętnie z tego skorzystam. 

I na koniec - czego życzy Pan 
dojrzałej już polskiej samo-
rządności?
Przede wszystkim stabilno-
ści w przepisach, mniejszej 
biurokracji. Życzę wszyst-
kim, byśmy umieli się cie-
szyć z sukcesów i z tego co 
udało się dokonać w samo-
rządach podczas minio-
nych trzech dekad. Byśmy 
też umieli rozmawiać o wy-
zwaniach i planach na przy-
szłość i wspólnie wypraco-
wywali rozwiązania, które 
pozwolą stawić im czoła.

rozmawiała 
Katarzyna Kijakowska

Moja gmina to wyjątkowe 
miejsce do życia

Rozmowa z wójtem Dobroszyc Arturem Cioskiem

Wójt Artur Ciosek cieszy się, że gmina Dobroszyce jest postrzegana, 
jako wyjątkowe miejsce do życia 
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To było bardzo znaczące    
15 minut w moim życiu

Jest jedynym z samorządow-
ców, który sam podjął decy-

zję o odejściu z zajmowanego 
przez dwadzieścia lat stano-
wiska. W lutym 2014 roku Jan 
Głowa ogłosił, że nie będzie 
ubiegał się o reelekcję.

- Jestem zmęczony, odcho-
dzę - oświadczył krótko, za-
pewniając już wtedy, że jego 
decyzja jest nieodwołalna. 

Jak 20 lat wcześniej Jan Gło-
wa został wójtem Dobroszyc? 
-Pełniąc funkcję dyrektora 
szkoły w Dobrzeniu otrzy-
małem propozycję zostania 
starszym wizytatorem w two-
rzonych właśnie delegaturach 
kuratorium - wspominał.- De-
legatura miała swoje biura w 
oleśnickim ratuszu, pewnie 
dlatego otrzymałem propo-
zycję pilotażowego przejęcia 

oświaty, jako zadania własne-
go gminy. Po roku złożyłem-
rezygnację, uznając misję za 
wyczerpaną i postanowiłem 
przejść do pracy poza admi-
nistracją- zostałem kierowni-
kiem produkcji w prywatnej 
firmie meblarskiej i tutaj wła-
śnie w 1994 roku odwiedzi-
ła mnie dwójka nowo wybra-
nych radnych z propozycją 
startu w wyborach na wójta. 
Po krótkiej rozmowie zgodzi-
łem się. Z perspektywy czasu 
stwierdzić muszę, że to było 
znaczące 15 minut w moim 
życiu - opowiadał. 

Po latach pracy Dobroszyce 
określił, jako wyjątkowe miej-
sce. -Współpracy z tą społecz-
nością poświęciłem najlepsze 
lata mojego życia - podsumo-
wał. RED

Wójt sam zrezygnował. 
To była zmiana pokoleń
Po wycofaniu się ze star-

tu w wyborach Jana Gło-
wy, do walki o fotel wójta gmi-
ny Dobroszyce w 2014 roku 
stanął Artur Ciosek. To było 
drugie podejście młodego sa-
morządowca zainteresowane-
go objęciem władzy. Wcze-
śniej, w 2010 roku, przegrał 
wyborcze starcie niewielką 
ilością głosów, co dawało sy-
gnał, że Dobroszyce są goto-
we na zmiany, a sam Ciosek 
jest dla wyborców interesu-
jącym kandydatem.  

PRZEKONAŁ WYBORCÓW
Tym razem Artur Ciosek nie 
konkurował jednak z wielo-
letnim i doświadczonym sa-
morządowcem, jakim był bez 
wątpienia Jan Głowa. Musiał 
przekonać wyborców, że to on, 
a nie Michał Baszkiewicz, Anna 
Noga, czy  Łukasz Staszczak, 
zasługuje na szansę, by reali-
zować swój program, zmieniać 
Dobroszyce i zapewnić  miesz-
kańcom nową wizję rozwoju 
gminy. 

- Swój program  oprę na kil-
ku ważnych punktach - mó-
wił wówczas na chwilę przed 

najważniejszym starciem. - To 
gospodarka, infrastruktu-
ra, oświata, pomoc społecz-
na, rekreacja i turystyka. Pod 
tymi pojęciami kryją się kon-
kretne działania zmierzające 
do zmniejszenia bezrobocia, 
tworzenia miejsc pracy, uzbra-
jania terenów inwestycyjnych, 
pozyskiwania inwestorów, bu-
dowy dróg, renowacji zieleni, 
łączenia miejscowości chodni-
kami i ścieżkami rowerowymi 
aż po utworzenie podmiejskiej 
linii autobusowej do Wrocławia 
- wyliczał swój ambitny plan.

Większość tych punktów 
nowo wybrany w 2014 roku 
wójt zrealizował już w swojej 
pierwszej kadencji, co zosta-
ło odebrane  przez  mieszkań-
ców na tyle pozytywnie, że jego 
kolejny wybór  w samorządo-
wym rozdaniu w 2018 roku 
był  w zasadzie tylko formalno-
ścią. Artur Ciosek rządzi Do-
broszycami drugą kadencję i 
już teraz można pokusić się o 
stwierdzenie, że przynajmniej  
na dziś nie ma w gminie rów-
nie sprawnego, jak on polity-
ka, który byłby w stanie mu 
zagrozić. RED

Jan Głowa sam zdecydował, kiedy zakończyć swoją pracę dla gminy
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Niespełna dwa lata temu 
obchodziliśmy 100-le-
cie odrodzonej admini-

stracji polskiej. Przechodzi-
ła ona w tych latach różne 
koleje, a doświadczenia hi-
storyczno-kulturowe i dąże-
nie społeczeństwa do demo-
kracji i zarządzania własnymi 
sprawami przesądziły o tym, 
że samorząd stał się dzisiaj 
trwałym elementem polskiej 
rzeczywistości.

W przyjętym  w 1990 roku 
modelu ustrojowym gmin, wy-
raźny akcent położono na 
aspekt organizacji społecz-
nej - gminy jako wspólnoty 
samorządowej, wyposażonej 
w kompetencje do określania 
ważnych dla niej zadań wła-
snych.  Dzięki niemu stali-
śmy się gospodarzami swo-
ich „małych ojczyzn”.

HISTORIA SPRZED 1990 ROKU
Dziś, po wielu latach, w dniu 
szczególnej refleksji skupio-
nej na doświadczeniach sa-
morządności w Polsce, przy-
wołujemy bogatą historię i 
ogromne wyniki pracy na 
wielu płaszczyznach w Gmi-
nie Dobroszyce. Nie sposób 
nie wspomnieć jej organiza-
cji przed rokiem 1990. Wtedy 
to funkcję Naczelnika Gmi-
ny piastował Zygmunt Macie-
jewski, a organem uchwało-
dawczym była Gminna Rada 
Narodowa. W tym czasie Gmi-
na Dobroszyce ze swoją sie-
dzibą w Dobroszycach obej-
mowała obszar takich sołectw 
jak: Bartków, Białe Błoto, Do-
bra, Dobroszyce  Dobrzeń, Łu-
czyna Wielka, Malerzów, Mę-
karzowice, Miodary, Nowica, 
Nowosiedlice, Sadków, Sie-
kierowice i Strzelce na mocy 
Uchwały Wojewódzkiej Rady 
Narodowej we Wrocławiu Nr 
XIX/109/72 z dnia 13 grud-
nia 1972r. 

Zmiany ustrojowe wprowa-
dziły konieczność reorganiza-
cji na szczeblu gminy, czego 
wynikiem były przeprowadzo-
ne wybory do Rady Gminy Do-
broszyce. 

RADA WYBIERA WÓJTA
Znamienną datą w jej historii 
jest dzień 19 czerwca 1990r. 
Nowo wybrani Radni, pod-
czas obrad drugiej sesji rady 
dokonali wyboru, pierwsze-

go po reformie samorządo-
wej, Wójta Gminy Dobroszyce 
oraz przewodniczącego Rady 
Gminy, którym został obec-
nie nieżyjący już Ryszard Pel-
czar. Funkcję wójta powierzo-
no natomiast Waldemarowi  
Bromke, który piastował swój 
urząd do lipca 1993r., kie-
dy  to decyzją Sejmiku Dolno-
śląskiego Zarząd Gminy Do-
broszyce został odwołany i  
powołano Zarządcę Komisa-
rycznego. Komisarzem był 
śp. Józef Kikut. 

Po kolejnych wyborach sa-
morządowych do Rady Gmi-
ny w 1994 roku funkcję Wójta 
Gminy Dobroszyce, decyzją 
radnych powierzono Janowi 
Głowie, który pełnił ją przez 
kolejnych 20 lat. Od 2014 roku 
Wójtem Gminy Dobroszyce 
jest Artur Ciosek, który obec-
nie pełni funkcję Wójta Gmi-
ny drugą kadencję.

TAK ZMIENIAŁA SIĘ GMINA
Na przestrzeni ostatnich 30 lat 
Gmina Dobroszyce zmieniła 
się na wielu płaszczyznach, 
rozwijając się i wzbogacając. 
W ciągu tych 30 lat Gminą 
rządziło trzech włodarzy a w 
radach zasiadało  kilkadzie-
siąt osób. 

Radni Gminy przez ten czas 
podejmowali szereg ważnych 
decyzji rzutujących na przy-
szłość Gminy. Nie sposób nie 
zaznaczyć obecności i poświę-
cenia sołtysów, będących tymi, 
którzy z racji swojej funkcji 
są najbliżej społeczności i jej 
problemów.   

Należy pamiętać, że duży 
wkład w rozwój gminy mie-
li również byli jak i obecni 
pracownicy urzędu. To tak-
że dzięki ich zaangażowaniu 
i odpowiedzialnej pracy Gmi-
na Dobroszyce stała się no-
woczesną Gminą, gdzie warto 

mieszkać, odpoczywać, pra-
cować oraz inwestować. 

ROZKWIT GMINY
Przez ostatnie 30 lat miej-
sce to przeżyło niesamowi-
ty rozkwit. Powstało wiele 
inwestycji sfinansowanych 
zarówno ze środków wła-
snych, krajowych oraz unij-
nych, które podniosły znacz-
nie jakość życia mieszkańców. 
Nie sposób nie wspomnieć o 
budowie dwóch dużych Szkół 
Podstawowych: w Dobroszy-
cach (w roku 1994 oddana do 
użytku) i Dobrzeniu (2005r.), 
oczyszczalni ścieków, nowo-
czesnej Stacji Uzdatniania 
Wody, Przedszkola Gmin-
nego (2018r.), skanalizowa-
nie gminy w ok. 75% i zwo-
dociągowanie w ponad 95% 
jak również budowa obiektów 
sportowych. 

Godnym zauważenia jest 
również Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Dobroszycach, któ-
rym nieprzerwanie od 1969r. 
do chwili obecnej kieruje dok-
tor Kazimierz Płaksej, przy-
czyniając się do rozwoju z 
wiejskiego ośrodka zdrowia 
zatrudniającego jednego le-
karza i dwie pielęgniarki, do 
zakładu świadczącego szereg 
pełnych usług medycznych.

Gmina Dobroszyce inten-
sywnie poprawia stan na-
wierzchni dróg gminnych,  jak 
i ilości oświetlenia drogowe-
go. Rozwój Gminy to również 
powołanie do życia Gminnej 
Gospodarki Komunalnej  w for-
mie spółki w 2003r., której Pre-
zesem przez wiele lat był śp. 
Józef Ziernik. W kontekście 
sukcesów samorządnej Gminy 
Dobroszyce należy wymienić 
również te, które dotyczą sfe-
ry kultury. W 1995 roku, do-
kładnie 29 listopada, powsta-
ło Gminne Centrum Kultury 

w Dobroszycach. Zostało ono 
utworzone z połączenia  istnie-
jącego wcześniej Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Do-
broszycach. Funkcję dyrekto-
ra pełniła Anna Sojko, która 
kierowała nim do 2003 roku. 
Po jej śmierci instytucja ta zo-
stała nazwana jej imieniem. A 
stery przejęła Monika Zdobylak 
pełniąca funkcję dyrektora do 
dziś.  Dobroszycka placówka 
kultury jest otwartą dla każde-
go mieszkańca. Przy współ-
udziale samorządu organizuje 
liczne wydarzenia kulturalne, 
które integrują - mieszkań-
ców gminy, ale i również ta-
kie, które przyciągają  z całego 
kraju. Historycznie Dobroszy-
ce posiadały prawa miejskie i 
wszelkie insygnia heraldycz-
ne. Dla uporządkowania tych 
spraw  i ich upamiętnienia w 
2003r.  Rada Gminy ustano-
wiła herb, flagę terytorialną 
oraz flagę urzędową.

OŚWIATA NASZĄ WIZYTÓWKĄ
Gminę Dobroszyce od kilku 
lat cechuje szybki rozwój na 
wielu płaszczyznach. Jej wizy-
tówką jest bogata infrastruk-
tura związaną z oświatą jak 
i również obiektami sporto-
wymi. Nowy budynek przed-
szkola gminnego, hale sporto-
we, nowocześnie wyposażone 
budynki szkół we wszelkie 
pomoce naukowe na miarę 
obecnych czasów, dwa nie-
publiczne żłobki, dom kultu-
ry, ośrodek zdrowia z wysoko 
wykwalifikowanymi specjali-
stami stwarzają znakomite wa-
runki do życia i osiedlania się 
młodych rodzin. Wiele dzia-
łań zrealizowanych dotąd na 
terenie gminy wsparte było 
pozyskanymi środkami finan-
sowymi ze źródeł zewnętrz-
nych, co jest miarą skutecz-
ności jej działania. 

Gmina Dobroszyce to rów-
nież doskonałe miejsce do in-
westowania, czego wyrazem 
jest zainteresowanie przed-
siębiorców terenami inwesty-
cyjnymi. Ulokowanych jest tu 
wiele dużych zakładów pracy, 
które posiadają bogatą ofer-
tę ciekawych miejsc pracy.

Bądźmy w tych dniach ra-
zem i pokażmy, jak ważna dla 
nas wszystkich jest idea sa-
morządności.
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Gmina Dobroszyce stała się miejscem,  
w którym warto mieszkać, 
pracować i inwestować
Michał Kulesza: „Samorząd to nigdy nie kończący się ciąg wyzwań”. Jak poradzili z nim sobie mieszkańcy 
gminy Dobroszyce? Na przestrzeni 30 lat gmina zmieniła się na wielu płaszczyznach, rozwijając się i wzbogacając

Na przestrzeni 
ostatnich 30 lat 
Gmina  
Dobroszyce 
zmieniła się na 
wielu płaszczy-
znach, rozwijając 
się i wzbogacając

Bądźmy w tych 
dniach razem  
i pokażmy, jak 
ważna dla nas  
wszystkich  
jest idea  
samorządności

Prezes GGK Sp. z o.o   ś.p. Józef Ziernik

Dyrektor GCK ś.p. Anna Sojko

Muszla koncertowa w Dobroszycach

Powstający budynek  Szkoły Podstawowej w Dobroszycach



Jest Pan jednym z najmłod-
szych samorządowców- 
burmistrzów w powiecie ole-
śnickim, ale też w regionie. Co 
pchnęło Piotra Sawickiego do 
pracy na rzecz swojej gminy?
Spośród siedmiu pozosta-
łych włodarzy gmin na-
szych powiatów trzech jest 
młodszych ode mnie i to 
znacznie, więc można po-
wiedzieć, że już nie zali-
czam się do grupy samo-
rządowców najmłodszych. 
Rzeczywiście, jednak, kie-
dy pierwszy raz wsze-
dłem do samorządu w roku 
2002, w wieku 24 lat by-
łem najmłodszym radnym 
w powiecie i było to jed-
no z pierwszych moich do-
świadczeń działania spo-
łecznego na szerszą skalę. 
Wcześniej, jeszcze jako 
uczeń szkoły średniej czy 
też student angażowałem 
się w mniejsze projekty, jak 
np. wydawanie parafialnej 
gazety czy pielęgnowanie 
lokalnej historii, dlatego to 
właśnie ta „społecznikow-
ska żyłka”, która zawsze we 
mnie tkwiła pchnęła mnie 
do samorządu. 

Trudno było przekonać miesz-
kańców, ale też współpracow-
ników do swojej wizji, sposo-
bu pracy, kontaktu z nimi? Jak 
znaleźć sposób na nić porozu-
mienia?
Do pracy w urzędzie miej-
skim i to od razu na najwyż-
szym stanowisku przysze-
dłem z tzw. „biznesu”, czyli 
dużej prywatnej firmy han-
dlowej. Bez wątpienia więc 
naturalnym odruchem było 
rozpoznanie obszarów, 
gdzie z powodzeniem mógł-
bym wdrożyć nieznane 

tu wcześniej, a doskonale 
sprawdzone w przedsiębior-
stwie rozwiązania – za-
równo organizacyjne, jak i 
techniczne. Dziś po półto-
rarocznym okresie mogę z 
satysfakcja powiedzieć, że 
wiele rzeczy udało się dzię-
ki temu usprawnić, czy też 

wręcz przywrócić.  Na dru-
gim biegunie była oczy-
wiście kwestia kontaktu z 
mieszkańcami, w pracy bur-
mistrza rzecz obowiązkowa 
i niezbędna. Od początku 
postawiłem na kontakt bez-
pośredni, czyli spotkania 
osobiste  z mieszkańcami 
podczas wydarzeń, zebrań 
czy też wszelkiego rodzaju 
uroczystości. To sposób ko-
munikacji, który jest nie do 
zastąpienia niczym innym i 
osobiście bardzo żałuję, że 
od kilkunastu tygodni, kie-
dy mamy stan pandemii nie 
mogłem tego robić. Sta-
ram się jednak w tym czasie 
jeszcze większą wagę przy-
łożyć do stałego informowa-
nia mieszkańców o swoich 
działaniach poprzez kanały 
elektroniczne – głównie in-

ternet. Prowadzę profil bur-
mistrza na Facebooku, stro-
nę internetową, a wkrótce 
rozpocznę także regularne 
spotkania podczas transmi-
sji na żywo, gdzie będę wy-
jaśniał interesujące miesz-
kańców sprawy.

Bierutów wczoraj, dziś i jutro. 
Jak Pan postrzega swoją gmi-
nę w tych trzech perspekty-
wach.
Bierutów to dziś gmina z 
wciąż ogromnymi potrze-
bami, w bardzo wielu ob-
szarach odstająca od gmin 
sąsiednich z porównywal-
nym położeniem i poten-
cjałem. W wielu kwestiach 
straciliśmy dystans poprzez 
niewystarczające  tempo 
rozwoju w ostatnich 30 la-
tach samorządności, ale 

trzeba też wskazać, że baza, 
od której zaczynaliśmy była 
bardzo często o wiele niż-
sza niż u innych. Można 
powiedzieć, że ani dziś, ani 
tym bardziej w roku 1990 
Bierutów właściwie nie 
podniósł się po stratach za-
danych mu w końcowej fa-
zie II wojny światowej. 
Wciąż widziane są gołym 
okiem rany jakie zostały 
mu wtedy zadane – choćby 
w rynku i jego okolicach. 
Bez wątpienia okres samo-
rządności to jednak znacz-
ne przyspieszenie rozwoju 
gminy. Kolejni burmistrzo-
wie i rady miejskie wraz z 
zaangażowanymi miesz-
kańcami na miarę swoich 
możliwości tworzyli war-
tość dodaną, która słu-
ży dziś nam wszystkim. W 
2018 przejęliśmy pałecz-
kę w tej sztafecie i musi-
my zrobić wszystko, żeby 
najbliższe lata odznaczy-
ły się odczuwalnie dyna-
miczniejszym rozwojem, co 
w sytuacji wyczerpywania 
się finansowych źródeł ze-
wnętrznych – głównie unij-
nych – będzie wymagało o 
wiele więcej wysiłku i zaan-
gażowania nas wszystkich.

Co Pana zdaniem, jest naj-
większą wartością lokalnego 
samorządu, a co - z punktu wi-
dzenia praktyka - należy po-
prawić, zmienić?
Postrzegam samorząd, jako 
sposób na decydowanie o 
swoim otoczeniu, ale czy-
nione z dumą i satysfakcją, 
że realnie i namacalnie bu-
dujemy nasz wspólny dom. 
Samorząd wyrósł na wdro-
żeniu w życie zasady sub-
sydiarności, czyli rozwią-

zywania problemów na 
szczeblu najbliższym oby-
watelom. To obywatele, po-
przez swoich przedstawi-
cieli, z którymi mają stały 
kontakt powinni decydo-
wać co i w jaki sposób oraz 
w jakiej kolejności powin-
no być realizowane. Wszel-
kie próby ograniczenia tej 
zasady, nawet pod pozorem 
centralnego wsparcia fi-
nansowego, jeśli w zamian 
ogranicza się decyzyjność 
samorządu są odwrotem 
od tej zasady. Powoduje to 
w dłuższym okresie nie-
powetowane straty, ponie-
waż stopniowo prowadzi 
do utraty wiary obywatela 
w możliwość współdecydo-
wania. Jeśli dziś miałbym 
wskazać co należy popra-
wić, to właśnie byłby po-
wrót do tego co było u źró-
deł reaktywacji samorządu 
w Polsce czyli głębokiej 
wiary rządszących naszym 
krajem w to, że nikt inny 
nie jest w stanie zapewnić 
obywatelom dobrobytu, tyl-
ko oni sami. 
W liście, który z okazji ju-
bileuszu 30-lecia wystoso-
wałem do samorządowców 
i pracowników samorządo-
wych naszej gminy piszę 
m.in., że dziś, kiedy rola 
samorządu lokalnego nie 
zawsze jest należycie do-
ceniana i w dużej mierze 
decyduje się kierunek w ja-
kim idea samorządności 
będzie się w naszym kra-
ju rozwijać, tym szczegól-
nie musimy ją pielęgnować 
i doceniać fakt, że możemy 
mieć swój udział w rozwoju 
naszej małej ojczyzny.

rozmawiała 
Katarzyna Kijakowska

Dzisiejszy Bierutów to wciąż gmina  
z ogromnymi potrzebami

W 2018 przejęliśmy pałeczkę w tej samorządowej sztafecie i musimy zrobić wszystko, żeby najbliższe lata odznaczyły 
się odczuwalnie dynamiczniejszym rozwojem - mówi Piotr Sawicki, od 2018 roku burmistrz Bierutowa

Burmistrz Piotr Sawicki  po raz pierwszy trafił do samorządu, w 2002 roku. Miał wtedy 24 lata
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Sześciu burmistrzów  
w ciągu szesnastu lat
Bierutów, przynajmniej w 

pierwszych latach od re-
formy i powstania samorzą-
dów, nie miał szczęścia do 
ciągłości władzy. Ciągłości, 
która gwarantowałaby gminie 
rozwój w najwcześniejszych 
latach jej samodzielnego funk-
cjonowania. Od 1990 roku do 
2006 roku Bierutów miał aż 
sześciu burmistrzów. W la-
tach 1990-91 na tym stanowi-
sku pracował Bogdan Smolar-
czyk. Na przełomie pierwszej 
i drugiej kadencji    funkcję tę 
sprawował Andrzej Wojtko-

wiak, a w trzeciej kadencji na 
czele gminy stał Włodzimierz 
Kubiak.  Kiedy w 2002 roku,  
w pierwszych bezpośrednich 
wyborach na burmistrza, zwy-
cięstwo odniósł Roman Kazi-
mierski wydawało się, że tym 
razem Bierutów na dłużej do-
stał gospodarza, który czuje 
jego potrzeby i bolączki. Ale 
kadencję  nowego burmistrza 
przerwał tragiczny wypadek. 
Roman Kazimierski zginął w 
2004 roku.  Dwa lata po jego 
śmierci władzę w gminie ob-
jął Władysław Kobiałka.RED 

Jeśli dziś miał-
bym wskazać co 
należy poprawić, 
to właśnie byłby 
powrót do tego 
co było u źródeł 
reaktywacji  
samorządu 

12 lat burmistrzowania Władysława Kobiałki
Kiedy w 2006 roku Włady-

sław Kobiałka wygrywał 
wybory samorządowe, świeżo 
upieczony burmistrz Bieruto-
wa oświadczył: -Jedna kaden-
cja mnienie interesuje. Przez 
cztery lata nie zdążę zrobić 
tego, co sobie zaplanowałem.
Do swojej wizji pracy na sta-
nowisku burmistrza przeko-
nywał mieszkańców przez ko-
lejne 12 lat. W 2010 roku jego 
sposób rządzenia gminą za-
akceptowało ponad 70 pro-
cent wyborców. Rywalom 
– Stanisławowi Stępniowi i 
Grzegorzowi Michalakowi – 
nie pozostawił złudzenia, kto 

jest numerem jeden w gmi-
nie. W 2014 roku Władysław 
Kobiałka kolejny raz musiał 

się zmierzyć ze Stanisławem 
Stępniem.  Wygrał, ale nie w 
pierwszym rozdaniu.  - Zwy-
cięstwo w pierwszej turze za-
brał mi Robert Sarna - mówił 
wtedy Kobiałka. Ostatecznie i 
te wybory Władysław Kobiałka 
wygrał. - Cieszę się, że ludzie 
docenili moją pracę - mówił 
na początku swojej ostatniej, 
jak się później okazało, kaden-
cji.  Cztery lata temu głosów 
poparcia nie zabrał mu już 
Stanisław Stępień, nie zrobił 
tego także Grzegorz Micha-
lak, czy wspomniany wcze-
śniej Robert Sarna. Na prze-
graną burmistrza złożyło się 

kilka czynników. Mieszkańcy 
gminy postawili na pokolenio-
wą zmianę. Kobiałce nie przy-
służyła się też decyzja stra-
ży o zamknięciu  przedszkola 
w Bierutowie. Ostatecznie w 
wyborach na burmistrza opo-
zycyjny radny Piotr Sawicki 
był o włos od wygranej już 
w pierwszej turze. Zdaniem 
Sawickiego po 12 latach rzą-
dzenia gminą przez Kobiał-
kę,  wśród mieszkańców gmi-
ny panowało przekonanie, że 
ta formuła już się wyczerpała. 

- Jest duże oczekiwanie 
zmian  - podkreślał nowy 
burmistrz Sawicki. RED

Władysław Kobiałka rządził  
gminą od 2006 do 2014 roku
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Wyjątkowa  
kadencja
Tak o pierwszej kadencji  
samorządu mówią ci wszyscy, 
którzy pracowali w Radzie Mia-
sta Oleśnicy w latach 1990-1994. 
Na zdjęciach wykonanych przez 
Edwarda Niczypora odnajdu-
jemy ówczesnych radnych, 
szefów komisji, burmistrzów. 
Ludzi, którzy tworzyli podwa-
liny nowej Oleśnicy, przecierali 
szlak lokalnemu samorządowi 
i podejmowali decyzje, spośród 
których wiele  do dziś ma zna-
czący wpływ na funkcjonowa-
nie miasta. Samorząd pierwszej 
kadencji tworzyło 28 radnych 
w wybranych 27 maja 1990 roku. 
Jego pierwszym przewodniczą-
cym był Janusz Płaneta. RED
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Ryszard Zelinka i Janusz Płaneta Jerzy Maciński, dyrektor ośrodka kultury
Władysław Dynak, Bogdan Drogi, Jan Leszek 
Rybiałek i Irena Wodzisławska

Irena Wodzisławska, Bernard Paprocki, 
Wiesław Rybicki i Łucja Szarata

Kazimierz Karpienko, śp. Edward Kucułyma, 
Bogumiła Augustyniak i Łucja Szarata. 
Z tyłu śp. Kaziemrz Kaciuba

Bernard Paprocki , Bogumiła Augustyniak, Bogdan Grudzień,  
śp. Kazimierz Kaciuba i Tadeusz Salik

Grzegorz Świtoń

Władysław Dynak i Ryszard Zelinka
Andrzej Szachnowski

Jan Bronś i Ryszard Zelinka Samorządowcy na turnieju piłkarskim



KATARZYNA KIJAKOWSKA

Od blisko dwóch lat stoi 
na czele samorządu 
powiatowego, ale w 

latach dziewięćdziesiątych 
wraz z innymi mieszkańca-
mi gminy Twardogóra tworzył 
miejscowy samorząd. Przez 
dziesięć lat, jako przewodni-
czący miejscowej rady, póź-
niej - przez 14 lat - jako bur-
mistrz Twardogóry. 

UCZYLIŚMY SIĘ SAMORZĄDU
- Na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych 
byłem szefem Komisji Zakła-
dowej NSZZ Solidarność w Fia-
cie AutoPoland  w Twardo-
górze - mówi  Jan Dżugaj i 
wspomina członków komite-
tu obywatelskiego, którzy na 
początku 1990 roku pojawili 
się u niego i namawiali go do 
udziału w pierwszych samo-
rządowych wyborach. 

- Przekonał mnie do tego 
mój współpracownik i ko-
lega Janek Bernacki, z któ-
rym potem współpracowa-
liśmy w samorządzie przez 
wiele lat, realizując wspól-
nie wiele projektów - mówi i 
wspomina emocje towarzy-

szące pierwszym wyborom, 
a później początkom pracy w 
lokalnym samorządzie. -  To-
warzyszył nam ogromny en-
tuzjazm - mówi Jan Dżugaj. 
- Samorząd Twardogóry w tam-
tym czasie stanowili ludzie o 
różnych profesjach i różnych 
intelektach, których łączyło 
jedno - chęć  zmiany otacza-
jącej rzeczywistości i polep-
szenia jakości życia miesz-
kańców naszej gminy. Tak 
naprawdę jednak nikt z nas 
nie wiedział, co możemy i jak 
mamy to zrobić, bo w kraju 
obowiązywały tylko cztery 
ustawy regulujące powsta-
nie i funkcjonowanie samo-
rządów gminnych.    Nie było 
aktów wykonawczych i rozpo-
rządzeń - opowiada Jan Dżu-
gaj. - My ten samorząd badali-
śmy, poznawaliśmy, uczyliśmy 
się go.  Ówczesna atmosfera 
nigdy więcej się już nie po-
wtórzyła. 

TO BYŁ CZAS PRÓBY
Początek lat dziewięćdziesią-
tych obecny starosta nazywa 
czasem próby. 

- Poznawaliśmy się nawza-
jem i poznawaliśmy możliwo-
ści, jakie daje samorząd - pod-

kreśla nasz rozmówca, który 
od października 1990 roku do 
2000 roku był szefem Rady 
Miejskiej w Twardogórze. 
Dziś z sentymentem wspo-
mina i tamten czas, gdy kie-
rował pracami rady, i pierw-
sze lata pracy na stanowisku 
burmistrza. - Pamiętam do-
kładnie, gdy usiadłem w ga-
binecie i zapytałem sam sie-
bie, co ja tu robię - uśmiecha 
się na tamto wspomnienie. - 

Ale  krok po kroku, wspólnie 
z moimi współpracownikami,  
zaczęliśmy bardzo mocno dzia-
łać na rzecz gminy. Kierowa-
ła nami chęć zmiany najbliż-
szego otoczenia, polepszenia 
komfortu życia twardogórzan 
- mówi Dżugaj.  - To nas de-
terminowało, dopingowaliśmy 
siebie nawzajem. Z racji tego, 
że wielu z nas nie wywodzi-
ło się ze struktur administra-
cyjnych, a wywodziliśmy się 

częściowo z przemysłu i biz-
nesu, staraliśmy się działać  
w oparciu o programy. I tak 
na przykład program gospo-
darki odpadów komunalnych 
powstał w Twardogórze już w 
2001 roku. Robiliśmy to, na 
co ludzie czekali. A ci ocze-
kiwali lepszej drogi, nowej 
szkoły, pomalowanej elewa-
cji, infrastruktury sportowej, 
której w gminie praktycznie 
nie było. - Zawsze staraliśmy 

się, później już jako grupa Go-
spodarni Plus, zrobić więcej 
niż trzeba było - wspomina 
samorządowiec. - Pamiętam, 
że zawsze mówiliśmy sobie: 
zróbmy więcej niż planujemy. 
Zawsze nam się to udawało. 

SAMORZĄD TO SIŁA
Powstanie samorządu teryto-
rialnego starosta Jan Dżugaj   
określa wielkim osiągnięciem 
Rzeczpospolitej. 

- Jestem dumny, że w tym 
procesie uczestniczyłem - 
podkreśla i przypomina: Sa-
morząd został stworzony na 
podstawie pewnych regula-
cji prawnych, dał możliwość 
samofinansowania, samode-
cydowania i choć starsi lu-
dzie zwykli mówić, że coś się  
kończy i coś zaczyna, w przy-
padku samorządu to przysło-
wie nie ma zastosowania. - Sa-
morząd będzie trwał - mówi 
z przekonaniem. - Być może 
będzie się zmieniał, może zo-
stanie ograniczony, czasem 
osaczony, ale zawsze się od-
tworzy, bo samorząd to siła 
ludzi, którzy go tworzą. Ci, 
którzy próbują to niszczyć - 
przegrają - podkreśla z peł-
ną stanowczością. 

Determinowała nas chęć zmiany
Samorząd będzie się zmieniał, może zostanie ograniczony, czasem osaczony, ale zawsze się odtworzy, bo samorząd 
to siła ludzi, którzy go tworzą - mówi Jan Dżugaj, dziś starosta, a wcześniej szef rady i burmistrz Twardogóry

Jan Dżugaj został radnym w 1990 roku. Przez 10 lat był szefem rady, przez 14 burmistrzem
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Bierutów był na  
pierwszym miejscu
Po wielu latach społeczni-

kowskiej pracy na rzecz 
Bierutowa w 2002 roku Ro-
man Kazimierski został bur-
mistrzem   miasta i gminy, do 
której - po powrocie z Gdań-
ska i pracy w stoczni - wró-
cił w latach osiemdziesiątych. 

ROZWINĄĆ SKRZYDŁA
Po latach jego żona wspomi-
nała, że Bierutów był w ich ro-
dzinie zawsze na pierwszym 
miejscu.  Kiedy w 2002 roku 
Kazimierskiego wybrano na 
burmistrza wreszcie mógł roz-
winąć skrzydła. - Był przy-
wódcą od urodzenia, kochał 
to miasto i miał wiele cieka-
wych planów wobec niego i 
mieszkańców, ale niestety nie 
udało mu się ich zrealizować 
- opowiadała kilka lat temu 
na łamach tygodnika „Oleśni-
czanin”.  W listopadzie 2004 
roku czteroosobowa rodzina 
Kazimierskich wracała z ro-
dzinnej uroczystości z Toru-
nia. Doszło do wypadku. Ich 
samochód zderzył się czoło-
wo z innym autem. Na miej-
scu zginęli Roman Kazimier-
ski i jego córka Elżbieta. Syn 
Kazimierskiego i jego żona, 
po wielu miesiącach  walki o 
życie, wrócili do zdrowia. Po-

grzeb burmistrza i  jego cór-
ki był manifestacją i podzię-
kowaniem mieszkańców  dla 
swojego gospodarza. Podzię-
kowaniem za jego zaangażo-
wanie, bezinteresowność, mi-
łość do gminy. 

Z LUDŹMI I NA LUDZI
Piękne wspomnienie o byłym 
burmistrzu, ale przede wszyst-
kim o instruktorze i animato-
rze kultury opublikował jesie-
nią ubiegłego roku Grzegorz 
Zmarzły, dziś dyrektor Ośrod-
ka Kultury i Sportu: - Dziś mija 
dokładnie 15 lat od tragiczne-
go wypadku. Wielka szkoda, 
że to się tak brutalnie skoń-
czyło.  Ale koniec zawsze jest 
początkiem (...) Panie Romku, 
dziękuje za wskazanie kierun-
ku, którym nieustannie staram 
się podążać. Być człowiekiem 
- być społecznikiem - być z 
ludźmi i dla ludzi - tego się 
nauczyłem. RED

Moja gmina pozostanie we mnie na zawsze
Gmina zawsze pozostanie 

we mnie, a ja zawsze będę 
jej częścią - mówił wójt gmi-
ny Oleśnica. 

Andrzej Proszkowski zmarł 
16 lutego 2011 roku. Miał 65 lat. 
Był jednym z najbardziej roz-
poznawalnych samorządow-
ców w powiecie oleśnickich. 

CHARYZMA I HUMOR
Ci, którzy znali wójta Andrze-
ja Proszkowskiego co do jed-
nego są zgodni. 

– To był człowiek z ogrom-
ną charyzmą, z dużym poczu-
ciem humoru i z umiejętnością 
bardzo celnego komentowania 
rzeczywistości – to najczęstsze 
określenia wieloletniego wój-
ta. Do pracy w gminie Oleśni-
ca Proszkowski trafił w 1990 
roku. Po namowach osób, któ-
re znały go jeszcze z szefowa-
nia Państwowemu Gospodar-
stwu Rolnemu, zdecydował się 
zostać wójtem i gospodarzem 
podoleśnickich wsi. 
45-letni wówczas Andrzej 
Proszkowski nie podejrze-
wał zapewne, że fotel wójta 
będzie zajmował 17 lat. -To 
był najlepszy wójt jaki mógł 
się trafić tej gminie w tamtym 
czasie - mówił radny Marian 
Słotnicki, który w 1990 roku 
też zaczynał karierę samo-
rządową w gminie. - Dobry 

gospodarz. Ludzie cenili go 
za to, że potrafił z każdym o 
wszystkim porozmawiać. Bez 
względu na to, czy ktoś miał 
jedną krowę czy 50 hekatrów 
pola -  dodaje inny nasz roz-
mówca. 

Przez wiele lat gmina Ole-
śnica kojarzyła się w naszym 
regionie tylko z jednym: z suk-
cesem. Na wysoki poziom wy-
prowadzono kulturę i sport. 
– Jesteśmy najbardziej kultu-
ralną gminą w Polsce – zwykł 
mawiać przy wielu okazjach 
wójt Proszkowski. Przez wiele 
lat koledzy samorządowcy z 
zazdrością zerkali na gminę, 
w której powstają kolejne sale 
sportowe, w której bez bun-

tów i protestów łączono ma-
łe,wiejskie szkoły, w których 
budowano drogi i chodniki. 
Dlatego to, co wydarzyło się 
w czerwcu 2007 roku, odbiło 
się głośnym echem. Nie tyl-
ko w powiecie. 

AFERA I EMERYTURA
W maju 2007 roku do Urzę-
du Gminy Oleśnica wkroczyło 
Centralne Biuro Antykorup-
cyjne. Kilkanaście osób, w tym 
wójt, zostało zatrzymanych. 
Były długie tygodnie spędzone 
w odosobnieniu, potem akty 
oskarżenia m.in.dla gospo-
darza gminy. Konsekwencją 
tego była rezygnacja wójta ze 
stanowiska. Ta decyzja zapa-

dła latem 2008 roku. - Wójt 
podjął mądrą, męską decy-
zję i trudno, żebyśmy się jej 
sprzeciwiali - mówili radni, 
którzy w głosowaniu poparli 
decyzję Andrzeja Proszkow-
skiego. 

-  Choć jego ostatnią prostą 
w urzędzie można uznać za 
równię pochyłą, to jednak za-
sług z lat wcześniejszych nie 
odbierze mu już nikt - mó-
wił w tamtym czasie Tadeusz 
Kunaj.  – Wszystko dobre,co 
stało się w gminie na prze-
strzeni kilkunastu ostatnich 
lat, było zasługą radnych, pra-
cowników urzędu, sołtysów i 
mieszkańców. Ale nie byłoby 
tych osiągnięć,gdyby nie ich 
lider. Wójt potrafił wywołać w 
nich entuzjazm, wolę pracy – 
tak komplementował  kolegę 
Zbigniew Potyrała.

OSTATNIE POŻEGNANIE
Po odejściu na emeryturę wójt 
musiał skupić się na procesie, 
który ruszył w sprawie afe-
ry gruntowej i w którym był 
on jedną z kilku oskarżonych 
osób. Nikt nie miał wątpliwo-
ści, że  związany z nim stres 
miał wpływ na jego zdrowie 
i przedwczesną śmierć. 

Andrzej Proszkowski zmarł 
w lutym 2011 roku w wieku 
65 lat. KK

Charyzmatyczny wójt miał w gminie wielu zwolenników
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Firma Telka S.A. inwestuje w najnowocześniejsze 
technologie linii produkcyjnych wykorzystujących 
do produkcji rusztowań, linie produkcyjne 
zasilane są tylko w energię elektryczną zasilane 
z odnawialnych źródeł energii. 

Instalacja fotowoltaiczna jest kolejnym innowa-
cyjnym rozwiązaniem zainstalowanym  w firmie 
Telka S.A. co przyniesie duże oszczędności oraz 
redukuje emisję gazów cieplarnianych dbając 
o środowisko. 

Prezes zarządu Pan Stefan Telka zainstalował  
także instalację 15 kW na dachu domu obok 
firmy ograniczając rachunki za energię do mini-
mum. Obie instalacje wykonała Oleśnicka firma  
Elektro-Plus Mariusz Surma która jest liderem 
w naszym regionie w branży fotowoltaicznej.  
W swoim portfolio oprócz 2 farm fotowoltaicz-
nych wykonała ok. 140 mniejszych instalacji na 
terenie Dolnego Śląska wykorzystując najlepsze 
na rynku panele fotowoltaiczne oraz inwertery 
na łączną moc ok. 3,4mW.

W Oleśnicy powstała jedna z największych Mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 
50kW na dachu zakładu produkcyjnego firmy Telka S.A. Inwestycja w fotowoltaikę 
to decyzja Pana Stefana Telki idąca w kierunku niezależności energetycznej 
przedsiębiorstwa co przynosi szybki zwrot inwestycji w okresie ok.6 lat i oszczędności 
do 30 tys. rocznie. 

W związku z rządowym programem dotacyjnym „Mój Prąd” na kwotę 5000, 
ulgą termo-modernizacyjną oraz możliwością wykonywania instalacji  
poza domem na gruncie lub wiacie, garażu z obniżonym podatkiem VAT 8% 
firma Elektro-Plus zaprasza do kontaktu firmy oraz osoby fizyczne  
planujące realizację własnej instalacji fotowoltaicznej.

Oleśnica, ul. Sosonowa 42, tel. 71 314 36 97, kom. 699 970 884 , e-mail: elektro-plus@o2.pl

Elektro-Plus liderem 
w branży fotowoltaicznej 
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Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Boguszycach 
ZAPRASZA NA PRAKTYKI ZAWODOWE

OGŁASZAMY NABÓR MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
NA ROK SZKOLNY 2020/21 W ZAWODZIE: 

OFERUJEMY
MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

-  uzyskanie wysokich umiejętności zawodowych pod opieką wykwalifikowanych  
opiekunów oraz doświadczonych współpracowników

- pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie z miłą atmosferą
- indywidualne podejście do każdego ucznia
-  doskonałe warunki realizacji praktycznej nauki zawodu  - stosujemy nowoczesne  

rozwiązania, przekazujemy najświeższą wiedzę
- wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami
-  możliwość zatrudnienia po odbyciu nauki zawodu (wysokie zarobki i bogaty pakiet świadczeń 

socjalnych)

MASZ PYTANIA? JESTEŚ ZAINTERESOWANY? 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do siedziby zakładu Boguszyce 118 A 56-400 Oleśnica 

lub kontakt telefoniczny 71 314 15-62 lub mejlowy sekretariat@gpkolesnica.pl

Z NAMI ZAPLANUJ SWOJĄ 
KARIERĘ!
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