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W sobotę 27 lutego na sali w
Grodzisku odbyły się uroczystości
jubileuszowe. Zaproszeni zostali
wszyscy, którzy mieli swój wkład w
budowę i działanie gminy
Osieczna. Zaproszono więc byłych
i obecnych: radnych gminnych, soł-
tysów, pracowników Urzędu, sta-
rostów powiatowych, radnych
powiatowych - w sumie 140 osób.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz medale. Szczególnie
wyróżniono 22 osoby. Są to: spra-
wujący najwyższą władzę w gminie
burmistrzowie: Stanisław Kaczma-
rek (wyróżniony pośmiertnie – pu-
char został złożony na ręce
rodziny), Bronisław Lachowicz
(pełniący przez kilka miesięcy obo-
wiązki burmistrza) oraz obecnie
sprawujący władzę burmistrz Sta-
nisław Glapiak; pełniący obowiązki
przewodniczących Rady Miejskiej:
Lech Piotrowski (1990-94), Stani-
sław Glapiak (1994-97), Józef
Juchniewicz (1997-2002), Hiero-
nim Wilczkowiak (2002-2006)
Roman Lewicki (2006 do chwili
obecnej); sekretarz Miasta i Gminy
Zenon Fabiańczyk; trzy panie spra-
wujące w czasie ostatniego 20-
lecia funkcję skarbników Miasta i
Gminy: Anastazja Wróblewska,
Zofia Szymlet i Małgorzata Li-
sowska; radni, którzy od 20 lat nie-
zmiennie zasiadają w radzie
Miejskiej: Józef Juchniewicz i Cze-
sław Ratajczak; sołtysi, którzy nie-
przerwanie przez dwa
dziesięciolecia sprawują opiekę
nad swoimi miejscowościami: Jan
Olejnik,Aleksander Lorkiewicz, Ka-
zimierz Kolańczyk, Stanisław Pra-
łat; starostowie powiatowi:
Zbigniew Haupt, Krzysztof Bene-
dykt Piwoński i Krystian Maćko-
wiak, przewodniczący Rady
Powiatu: Zenon Chudziński i Ha-
lina Florek; radny powiatowy: Ze-
nobiusz Wyrodek. Warto
zaznaczyć, że niektóre z wymie-
nionych osób sprawowały na prze-
strzeni lat dwie, trzy a czasem
nawet cztery funkcje. Przykładem
jest Stanisław Glapiak, który był
pracownikiem jednostki podległej
urzędowi – dyrektorem szkoły,
przewodniczącym Rady Miejskiej,
radnym powiatowym, a obecnie
jest burmistrzem Miasta i Gminy
Osieczna.

Goście wysłuchali koncertu w
wykonaniu Orkiestry Dętej OSP

SłuŜąc samorzą

Osieczna, pianisty Michała
Schulza oraz Big Bandu działają-
cego przy Państwowej Szkole Mu-
zycznej. Później zostali zaproszeni
na wspólny poczęstunek.

Przejdźmy jednak do historii
tworzenia i działania Gminy
Osieczna.

Dwadzieścia lat to czas, który
pozwala na dokonanie pewnych
podsumowań. W archiwalnym eg-
zemplarzu sprawozdania z działal-
ności czteroletniej kadencji
sporządzonym w 1994 roku czy-
tamy informację:

„Wybory do samorządu teryto-
rialnego w dniu 27maja 1990 r. za-
początkowały okres trwania nowej
kadencji. Nowo wybrana Rada
rozpoczęła swą działalność w
zmienionych warunkach tak ustro-
jowych, jak również gospodar-
czych. Stąd w początkowym
okresie napotykała na problemy,
których w przeszłości nie było lub
były rozwiązywane przez inne

czynniki. A zatem od samego po-
czątku kończącej się obecnie ka-
dencji pracowano nad nowymi
formami zarządzania i realizowania
zadań gospodarczych w sposób
taki, by satysfakcjonowały ogół
społeczeństwa naszej gminy”
- Przełom ustrojowy jaki doko-

nał się w 1990 roku całkowicie
zmienił pracę w Urzędzie Miasta i
Gminy. Przedtem istniały Rady
Narodowe, gdzie radni wybierani
byli według tak zwanego klucza
partyjnego. Urzędem kierował Na-
czelnik. Jednak wszelkie decyzje,
zadania do wykonania były urzę-
dom narzucane odgórnie w formie
nakazów. Po 1990 roku wszystko
się zmieniło, gminy zyskały moc
działania, mogły realizować zapla-
nowane przez siebie zadania, na-
stała prawdziwa demokracja. W
tych najmniejszych jednostkach te-
rytorialnych zaczęto podejmować
decyzje, działania. Dzięki obec-
nemu systemowi można uczynić
wiele więcej dla małej ojczyzny. –

porównuje sytuację pracujący w od 35
lat w Urzędzie sekretarz Zenon Fabiań-
czyk

Jak wygląda sytuacja obecna?
MiastemOsieczna i gminą (w skład któ-

rej wchodzi 17miejscowości) od 1990 roku
zarządza samorząd terytorialny czyli
wspólnota samorządowa. Organem spra-
wującym kontrolę nad tą wspólnotą jest
Rada Miejska – niegdyś Rada Miasta i
Gminy. W jej skład wchodzi obecnie pięt-
nastu radnych (na początku działania sa-
morządu było ich dwudziestu) Radni
wybierani są na okres czterech lat. Mija
więc już piąta kadencja Rady. Rada działa
poprzez sesje zwoływane przez przewod-
niczącego i podejmuje na nich uchwały.
Dotychczas od 1990 roku zostało zwoła-
nych 166 sesji i podjęto na nich 1095
uchwał. Największą liczbę sesji zwołała
Rada działająca w latach 1994-1998, bo
aż 35. Najwięcej uchwał podjęła aktualna
Rada – 313, a przecież nie skończyła jesz-
cze swej kadencji.

Radni prócz głosowania na sesjach
mają też obowiązek działać w komisjach,
które mają za zadanie pomagać w funk-

W tym roku przypada dwudziesta rocznica utworzenia samorządu gminnego. A właściwie jego wskrzeszenia. Bowiem taki podział ter


