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Czterdzieści
lat minęło,
jak jeden
dzień
13 grudnia 1972 roku powstała gmina Oleśnica. W minionym
tygodniu naszej gminie stuknęła więc czterdziestka! Zacny
wiek, a przecież wszyscy czujemy się w niej młodo i mamy wiele pomysłów, zapału do pracy i
nowych wyzwań. Bo choć nas
czas pogania, w naszej gminie
śmiejemy się z tego drania - wiemy, że na wiele nas jeszcze stać!

Wybory 27 maja 1990 r. wygrali
w gminie kandydaci związani z
Komitetem Obywatelskim, którego działaniami na tym terenie kierował Eugeniusz Bernadski. - A
w zasadzie wszystko koordynowała trójka - Bernadski, Sycianko
i Proszkowski - wspomina Jacenty Kawecki, dzisiaj przewodniczący Rady Gminy, a wtedy 32-letni
rolnik z Poniatowic.
Rada Gminy I kadencji liczyła 22
radnych (patrz ramka).
Przewodniczącym Rady został
Krzysztof Sycianko, który pełnił
tę funkcję przez dwie kadencje.
Pierwszy Zarząd Gminy utworzyli: Jacek Adamiak, Ryszard Urbaniak i Jacenty Kawecki (wszyscy
z Komitetu Obywatelskiego) oraz
Stanisław Dubas.
- Przejęliśmy trudną schedę mówi J. Kawecki. - Gmina była w
opłakanym stanie. Brnęliśmy w
błocie, bo nie bylo dróg, chodników, nie było wodociągów,
oświetlenia... Trzeba było nadrabiać wieloletnie zaniedbania. Byliśmy samorządowymi nowicjuszami, ale dzięki energii i zmysłowi organizacyjnemu tandemu
Proszkowski - Sycianko po roku
Urząd i Rada były dopięte i można było rozpocząć inwestycje opowiada radny. - W Radzie, w
gminie nie było podziałów politycznych. Pracowaliśmy i wtedy,
i potem przez wiele lat ponad partyjnymi sporami. Myślę, że dzięki temu tak wiele udało się w gminie Oleśnica zbudować i osiągnąć
- ocenia.
Już w 1990 roku samorząd zbudował drogi w Poniatowicach i
Dąbrowie - długość 1,2 km o wartości ówczesnych 31,2 mln zł.
Postawiono przystanki autobusowe w Sokołowicach i Poniatowicach-Jonasie. Remontowano
mosty w Ligocie Wielkiej i Soko-

stancji PZPR), jego zastępcy i szefowie komisji tworzyli Prezydium.
Rada Narodowa Gminy Oleśnica
obradowała na sesjach i podejmowała uchwały. A te, jako organ wykonawczy, realizował naczelnik gminy.
Pierwszym naczelnikiem gminy
Oleśnica został nieżyjący już Władysław Przybylski. Sekretarzem
Urzędu był wówczas śp. Tadeusz
Trojanowski. Wiosną 1982 roku
nastąpiła zmiana - stanowisko
Czterdzieści lat minęło,
naczelnika objął Kazimierz Rytodeszło w cień
kowski, a sekretarzem został śp.
i nigdy już nie wróci,
Stanisław Baranowski.
Ostatnie w PRL-u wybory do
rób co chcesz
rad narodowych odbyły się w
- Wszystko tworzyliśmy prak- czerwcu 1988 roku.
tycznie od początku, od nowa.
Na drugie tyle teraz
Akta gromadzkich rad narodowych przejmował powiat, a my
przygotuj się,
całą administracje budowaliśmy
a
może
i na trzecie,
od podstaw - wspomina tamten
któż to wie?
czas Daniela Buraczewska, późJacek Adamiak, Stanisław Bezniejsza wieloletnia sekretarz gmirąk, Tadeusz Bukowski, Henryk
ny Oleśnica.
W 1989 roku rozpoczęły się Domański, Stanisław Dubas,
Gromadzka rada narodowa przemiany polityczne i gospodar- Rainhold Fryczkowski, Feliks
była najniższym ogniwem admi- cze, które doprowadziły do ustro- Grudzień, Czesła Kaczmarek,
nistracji państwowej. Łączyła po jowych zmian w naszym kraju. Jacenty Kawecki, Henryk Kokilka wsi. Kierował nią przewod- Gminna Rada Narodowa Oleśni- twa, Zofia Kowalska, Mieczyniczący prezydium. Gromadzkie cy funkcjonowała do końca kwiet- sław Młynarz, Piotr Nowak, Starady działały od 1954 do 31 grud- nia 1990 roku. Jej 3-letnia kaden- nisław Pomorski, Jan Rainczak,
nia 1972. Ustawa z 29 listopada cja została skrócona, bowiem w Marian Słotnicki, Roman Strug,
1972 r. o utworzeniu gmin i zmia- życie weszła ustawa o samorzą- Krzysztof Sycianko, Ewa Szynie ustawy o radach narodo- dzie gminnym. Rozpoczął się mańska, Ryszard Urbaniak, Jan
wych stanowiła pierwszy etap nowy etap w historii gminy Ole- Widłak, Jan Zawiślak
zmiany systemu administracyj- śnica.
nego w Polsce. Od 1 stycznia
1973 zadania gromadzkich rad
przejęły gminy. W Urzędzie Gminy, którego siedzibę zlokalizowano w Oleśnicy, było wówczas 18
etatów. - Urząd dzielił się na Biuro Urzędu i Gminną Służbę Rolną
- wspomina Zofia Graczyk,
obecnie inspektor ds. księgowości podatkowej.
9 grudnia 1973 r. odbyły się
pierwsze wybory do ówczesnej
Gminnej Rady Narodowej. Radni działali wtedy społecznie i na
początku było ich ok. 10. Organem uchwałodawczym była
GRN. Ona spośród swego grona wybierała prezydium i komisje. Przewodniczący GRN (zwy- Wojewoda Janusz Zaleski odczytuje uchwałę o nadaniu gminie herbu. W środku Andrzej
czajowo I sekretarz gminnej in- Proszkowski, z prawej Krzysztof Sycianko
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Marcin Kasina i Jacenty Kawecki odbierali w Warszawie certyfikat „Gmina Fair Play”

łowicach. Powstała sieć wodociągowa z Jenkowic do Smardzowa,
a w 1992 r. wodociągi w Smardzowie, Ligocie Małej, Nieciszowie, Spalicach. Telefonizowano
gminę - w 1991 r. ze światem połączyła się Dąbrowa, a potem Jenkowice, Bogusławice i Spalice.
Stawiano oświetlenie - w 1991 w
Smolnej, Nieciszowie, Sokołowicach, Spalicach, Ligocie Małej stanęło 114 punktów świetlnych.
Zaczęto remonty i budowy świetlic - pierwsze były Gręboszyce i
Dąbrowa.
Po Krzysztofie Syciance przewodniczącym Rady była Aleksandra Sieruga (1998 - 2010), a od
2010 jest nim Jacenty Kawecki.
Trzech radnych - Marian Słotnicki, Czesław Kaczmarek i J. Kawecki - jest wybieranych do Rady
od I kadencji.

Na karuzeli życia
pokręcisz się,
byleby tylko
nie za wcześnie spaść...
11 czerwca 1990 roku odbyła
się inauguracyjna sesja Rady
Gminy Oleśnica. Na niej radni na
wójta wybrali Andrzeja Proszkowskiego, zaproponowanego
przez Komitet Obywatelski Solidarność. Proszkowski był politykiem nietuzinkowym. Kolejne
rady (w 1994 i 1998 roku) wybierały go jednomyślnie na wójta. A
kiedy wprowadzono wybory bezpośrednie, bił się już tylko o jak
największe poparcie: w 2002 roku
w I turze dostał 80,7% głosów, a
4 lata później 88,9%. Ceniono go
i jako gospodarza, i jako człowieka. Gmina pod jego rządami, które trwały 17 lat, rozwijała się dynamicznie, inwestowano w infrastrukturę, w tym sportową, a
dumą mieszkańców były piękne
hale. Na bardzo wysokim poziomie stanęły gminne kultura i
sport, którymi kierowała Dorota
Bartczak, dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury.
W czerwcu 2007 roku po akcji
CBA, wójtowi i 8 gminnym urzędnikom postawiono zarzuty korupcyjne. A. Proszkowski zrezygnował z funkcji 30 lipca 2008 roku i
odszedł na emeryturę. Nigdy nie
przyznał się do stawianych mu

zarzutów. Zmarł 16 lutego 2011,
przed sądowym rozstrzygnięciem.
- Był zawsze przy organizowaniu życia publicznego na terenie
gminy Oleśnica, zawsze związany z gminą, oddany jej całym
sercem. To, co robił, robił dla
ludzi, aby poprawić im warunki
życia - mówi J. Kawecki.
W latach 1990 - 2007 sekretarzem gminy była Daniela Buraczewska, a po niej Halina Bąk.

I chociaż czas pogania,
śmiej się z tego drania,
ciebie na wiele jeszcze stać...
Po okresie rządów komisarza,
potem wicewójta Przemysława
Wróbla, komisarzem (od września 2008) a potem wójtem - wybranym najpierw w przedterminowych wyborach (w listopadzie
2008), a w 2010 r. po zwycięstwie
w kolejnych, w I turze - został
były radny Marcin Kasina. Jest
absolwentem kierunku Finanse
i Bankowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od
2004 roku wraz z ojcem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Ma 37 lat, dwóch synów, jest
żonaty. Mieszka w Ligocie Polskiej.
Sekretarzem gminy jest obecnie Krzysztof Skórzewski.
Co czeka gminę w najbliższych
latach? – Długofalowe działania
ujęliśmy w 10-letniej Strategii, do
roku 2020 - mówi Marcin Kasina. Szansa na dalszy rozwój gminy są tereny pod aktywizację gospodarczą, leżące wokół powstającego lotniska, a także pomiędzy
starą i nową trasą numer 8. W
kontekście tych przyszłościowych działań wzięliśmy udział w
konkursie Izby Gospodarczej o
miano gminy Fair Play. Zakończony wielkim sukcesem, bo ten
certyfikat zdobyliśmy i liczę, że
będzie on zachętą dla biznesu, że
właśnie w gminie Oleśnica warto inwestować. W bliższej perspektywie nasze działania to na
pewno ciągły rozwój infrastruktury - kanalizacji, dróg, świetlic i
dopięcie budowy hali na Wileńskiej dla naszego gminnego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej podsumowuje wójt.
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