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Ustawa z 8 marca 1990 r. tworzy-
ła samorząd i nadała osobowość 
prawną gminom. Funkcję uchwało-
dawczą powierzono radom gmin. 
Organem wykonawczym był począt-
kowo zarząd gminy, na czele z wój-
tem, wybierany przez radę gminy, a 
od 2002 roku jest nim jednoosobowo 
wójt, wybierany przez mieszkańców 
gminy w bezpośrednich wyborach. 
Trwająca obecnie VIII kadencja jest 
po raz pierwszy pięcioletnia, wcze-
śniej trwały one 4 lata.

Pierwsza kadrowa

RADNI I KADENCJI
sołectwo imię i nazwisko 

Bogusławice Stanisław Pomorski 
Boguszyce Osiedle Stanisław Dubas
Boguszyce wieś Ryszard Urbaniak 
Brzezinka Rainhold Fryczkowski
Bystre Piotr Nowak
Cieśle Jan Zawiślak
Dąbrowa Stanisław Bezrąk 
Krzeczyn Feliks Grudzień 
Ligota Mała Ewa Szymańska
Ligota Polska Henryk Kotwa
Ligota Wielka Jan Widłak
Nieciszów Mieczysław Młynarz 
Ostrowina Czesław Kaczmarek
Poniatowice Tadeusz Bukowski
Poniatowice Jacenty Kawecki 
Smardzów Jacek Adamiak 
Smolna Tadeusz Kędra*
Sokołowice Henryk Domański 
Spalice Krzysztof Sycianko
Świerzna Roman Strug
Wszechświęte Jan Rainczak
*22 grudnia 1992 r. jego mandat wygasł - rad-
ny zmarł; zastąpił go Marian Słotnicki

Pierwsze posiedzenie Rady Gmi-
ny Oleśnica miało miejsce 5 czerw-
ca 1990 roku. Na przewodniczącego 
Rady Gminy powołano Krzysztofa 
Syciankę. 11 czerwca odbyła się 
druga sesja. Na wójta został zapro-
ponowany przez Komitet Obywatel-
ski „Solidarność” 44-letni Andrzej 
Proszkowski. Kontrkandydatem 
Proszkowskiego był Kazimierz Bie-
licki. W tajnym głosowaniu Prosz-
kowski dostał od radnych 21 głosów. 
Bielickiego poparł tylko jeden rajca. 

- Przejęliśmy trudną schedę - opo-
wiada Jacenty Kawecki. - Gmina 
była w opłakanym stanie. Brnęliśmy 
w błocie, bo nie było dróg, chodni-
ków, nie było wodociągów, oświetle-
nia... Trzeba było nadrabiać wielolet-
nie zaniedbania.

B u d ż e t  g m i ny  O l e ś n i c a  w 
roku 1990 zamknął s ię kwotą 
7.374.167.000 tzw. starych złotych. 

To - w przeliczeniu na dzisiejszą 
wartość - zaledwie 737.416,70 zł 
(!). Jedynym przedsiębiorstwem był 
wówczas Państwowy Ośrodek Ma-
szynowy, umiejscowiony na ulicy Ko-
pernika w Oleśnicy. A już wtedy był 
nierentowny i w stanie upadłości... 

Tak (od)budowali gminę
Gmina rozpoczęła żmudną i trwa-

jąca do dzisiaj budowę i odbudowę 
infrastruktury wiejskiej. Trzy kolejne 
kadencje samorządu gminy Oleśni-
ca, tj. 1994 -1998, 1998 - 2002 i 2002 
- 2006, to 12 lat obfitujących w liczne 
osiągnięcia w każdej niemal dziedzi-
nie życia samorządowego.

Jednym z najważniejszych osią-
gnięć inwestycyjnych trzech pierw-
szych kadencji była budowa hal 
sportowych. Stały się one wyróżni-
kiem i wizytówką Gminy. Sport i kul-
tura były oczkiem w głowie kolejnych 
rad gminy. Hasło o budowie sal przy 
szkołach podstawowych padło na 
sesji Rady Gminy 9 listopada 1996. 
Wtedy w Gminie była jedna sala 
gimnastyczna - w Nieciszowie. Do 
2003 roku zbudowano cztery - w So-
kołowicach, Ligocie Małej, Smolnej i 
Poniatowicach. 

Budowano drogi, chodniki i kana-
lizację burzową, wodociągowano 
wioski, budowano i modernizowano 
stacje uzdatniania wody. Z roku na 
rok rosły wydatki na oświatę. Gmina 
mocno postawiła na rozwój kultury. 
Tworzono i finansowano zespoły 
folklorystyczne, wspierano amator-
ski ruch artystyczny. Gmina stała 
się ważnym punktem na kulturalnej 
mapie powiatu, województwa i Pol-
ski. Rozwój działalności kulturalnej 
to z jednej strony efekt przychylności 
władz, z drugiej aktywnej działalno-
ści Gminnego Ośrodka Kultury, któ-
rym przez 19 lat kierowała Barbara 

Arct-Płonka, a od maja 1995 roku 
Dorota Bartczak. 

17 lat Proszkowskiego
W II i III kadencji wójta wybierała 

Rada Gminy. Jedynym kandydatem 
był Andrzej Proszkowski. W obu tych 
kadencjach jego zastępcą był Feliks 
Grudzień.

W IV kadencji wójta wybierali już 
mieszkańcy. Kandydowali Andrzej 
Proszkowski i Kazimierz Rytkowski. 
Pierwszy uzyskał ponad 80% głosów 
i po raz czwarty został wójtem. W V 
kadencji w wyborach na wójta kan-
dydował tylko Proszkowski - zdobył 
prawie 89% głosów. 

Cztery pierwsze kadencje samo-
rządu i ich sukcesy są związane 
właśnie z  nazwiskiem Andrzeja 
Proszkowskiego. Ze stanowiska wój-
ta odszedł on 30 lipca 2008 roku po 
aferze gruntowej. Złożył rezygnację 
i przeszedł na emeryturę. 16 lutego 
2011 r. zmarł podczas pobytu w sa-
natorium.

Nowoczesna  
i demokratyczna

Po odejściu Proszkowskiego 
przedterminowe wybory wójta za-
rządzono na 9 listopada 2008 roku. 
Kandydowali: Marcin Kasina, Ma-
ciej Sycianko i Przemysław Wró-
bel. Kasina w I turze zdobył 57% gło-
sów i został nowym wójtem. - Teraz 
czeka mnie praca, praca i jeszcze 
raz praca. Gmina musi się rozwijać 
- powiedział zaraz po ogłoszeniu 
wyników.

Kasina był wtedy radnym gmin-
nym z Ligoty Polskiej. Miał wówczas 
33 lata, żonę i dwóch synów (dzisiaj 
ma ich trzech), ukończył Akademię 
Ekonomiczną we Wrocławiu. Pro-
wadził rodzinne gospodarstwo rolne. 
Do Rady Gminy wszedł po raz pierw-

szy w listopadzie 2006 roku. Potem 
wygrywał kolejne wybory na wójta: 
w 2010 roku uzyskał 85% głosów 
poparcia, w 2014 roku - 79% (w obu 
przypadkach był jedynym kandyda-
tem), a w roku 2018 - 62% (wygrał w 
I turze, pokonując Macieja Syciankę 
- 25% i Tomasza Wzgardę - 11%).  

Nowy wójt postawił na kilka prio-
rytetów. To inwestycje, pozyskiwanie 
środków zewnętrznych oraz większe 
współdecydowanie przez mieszkań-
ców o wydawaniu budżetowych pie-
niędzy. 

Nie sposób w tym opracowaniu 
wymienić wszystkich inwestycji 
ostatnich 12 lat. Podkreślmy więc tyl-
ko, że bardzo wiele udało się zreali-
zować dzięki wsparciu finansami Unii 
Europejskiej lub budżetu państwa. 
Gminni urzędnicy piszą profesjonal-
ne wnioski, układają ciekawe progra-
my, dzięki którym Gmina wygrywa 
konkursy na pozyskanie środków.

Dotacje celowe, fundusze celowe 
oraz środki z innych źródeł zasiliły 
budżet Gminy kwotą 129,77 mln.

Jedną ze sztandarowych inwe-
stycji ostatnich lat, łączących sport i 
oświatę, była budowa hali sportowej 
w Oleśnicy. Z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki Gmina otrzymała dofinan-
sowanie - 1,6 mln. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 5,1 mln, z czego 
3,4 mln to środki własne. 

Reasumując: w roku 2008 wydatki 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
wyniosły - 4,14 mln zł, w roku 2009 - 
6,28, w 2010 - 10,83, w 2011 - 5,36, 
2012 - 5,61, 2013 - 4,09, 2014 - 3,99, 
2015 - 3,29 mln zł, 2016 - 3,30 mln; 
2017 - 5,45 mln; 2018 - 8,77 mln; 
2019 - 11,63 mln czyli w ciągu 12 
lat aż 72,74 mln. 

Na starcie samorządu w Gminie 
był tylko POM. Dzisiaj jest zareje-
strowanych prawie 700 firm, ponad 2 

tysiące gospodarstw rolnych i ogrod-
niczych. A najnowsza inwestycja to 
centrum logistyczne przy Węźle Ole-
śnica-Północ.

Gmina stara się, aby proces decy-
zyjny w najistotniejszej działalności 
samorządu - rozdziale pieniędzy - był 
coraz bardziej obywatelski. Miesz-
kańcy Gminy partycypują i decydują 
o podziale środków finansowych od 
lat, w ramach funduszy sołeckich. 

Gmina Oleśnica dołączyła też do 
samorządów objętych systemem ko-
munikacji bezpośredniej z mieszkań-
cami za pośrednictwem technologii 
GSM. A w kwietniu 2019 roku Rada 
Gminy wyraziła zgodę na powołanie 
Młodzieżowej Rady Gminy, która już 
prężnie działa. 

***
 - Za nami 30 lat demokratycznego 

samorządu. Z osiągnięć tych trzech 
dekad jesteśmy bardzo dumni. Doce-
niamy też to, co zrobiono na tej ziemi 
w latach wcześniejszych. Patrzymy 
wstecz, aby pokazać sukcesy, nie 
ukrywać porażek - aby lepiej przy-
gotować się do tego, co nas czeka. 
Władze Gminy dołożą wszelkich sta-
rań, aby zrealizować plany i marze-
nia mieszkańców, których - co nas 
niezmiernie cieszy - z roku na rok 
jest coraz więcej. Będziemy nadal 
stawiać na nowoczesność, na oby-
watelskość, na działanie z ludźmi i 
dla ludzi - mówi wójt Gminy Oleśnica 
Marcin Kasina.

opr. na podstawie „Gmina Oleśnica 
.Historia samorządu i administracji 

1945-2918”; Leszek Zugaj, 
Roman Rybak

27 maja 1990 roku weszła w życie nowa ustawa o samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 roku. Tego dnia przeprowadzono 
pierwsze wybory do rad gminnych. Od tamtego historycz-
nego dnia mija 30 lat...

WÓJTOWIE
1990 - 2008 Andrzej Proszkowski
od 2008 Marcin Kasina

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY

1990 - 1998 Krzysztof Sycianko
1998 - 2010 Aleksandra Sieruga
2010 - 2014 Jacenty Kawecki 
od 2014 Tadeusz Kunaj

SKARBNICY GMINY
1990 - 1996 Zofia Grabska
1996 - 2002 Jadwiga Prokopowicz-

-Ciałkowska
2002 - 2008 Dariusz Lewański
od 2008 Monika Warszawska

SEKRETARZE GMINY
1990 - 2003 Daniela Buraczewska 
2003 - 2010 Halina Bąk
od 2012 Krzysztof Skórzewski 

Rada Gminy IV kadencji 2002-2006 (wrzesień 2006) Obradują radni III kadencji 1998-2002 (wrzesień 2001)

Ostatnia narada wójta z sołtysami VI kadencji 2011-2015 (styczeń 2015)


