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Zbigniew Demski nie ma swoich

korzeni w gminie Osieczna, jednak
przez lata wrósł w otoczenie, poznał
ludzi, a ludzie jego, na tyle, że od-
dali na niego głos w wyborach sa-
morządowych. 

Pan Zbigniew urodził się i wy-
chował we Wrocławiu. Tam ukończył
szkołę podstawową, a potem techni-
kum elektroniczne. W nasze strony,
na wieś w gminie Krzywiń, przyjeż-
dżał jednak co roku na wakacje. Tu,
jak wspomina, spędzał najmilsze
chwile swojej młodości. Tutaj też
poznał swoją przyszłą żonę - Małgo-
rzatę. Pani Małgorzata pochodzi ze
Świerczyny, związując się z nią, w
pewien sposób związał się pan Zbig-
niew z gminą Osieczna, choć jako
młode małżeństwo państwo Demscy zamieszkali we Wrocławiu. Tam
też urodził się ich syn Tomasz. W tym czasie Zbigniew Demski praco-
wał w ośrodku obliczeniowym w wyuczonym przez siebie zawodzie
elektronika, potem pracował jeszcze w Hucie Katowice, w zakładach
Jelcz i w komunikacji MPK na stanowisku kierowcy autobusu. 

Po kilku latach małżeństwo Demskich podjęło decyzję, aby prze-
prowadzić się w strony rodzinne pani Małgorzaty - do Świerczyny. Już
tutaj urodziło się ich drugie dziecko - córka Marta, a pan Zbigniew pod-
jął pracę w Spółdzielni Rolniczej w Gierłachowie. W ówczesnych cza-
sach Spółdzielnia Rolnicza prowadziła różne gałęzie działalności
gospodarczej, nie tylko uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Był tam dział
turystyki, gastronomii. W tejże Spółdzielni Rolniczej pan Zbigniew przez
kilka lat pracował w biurze turystycznym, jako kierowca autokaru i ob-
woził wycieczki po Europie i krajach wschodu. Potem, zatrudniony w tej
samej firmie, został kierownikiem kasyna w Lesznie. Na początku lat
osiemdziesiątych XX wieku Zbigniew Demski podjął decyzję o tym, by
zwolnić się ze Spółdzielni i zacząć pracę na własny rachunek. Przez
dwa lata wraz ze wspólnikiem prowadził restaurację, potem rozpoczął
działalność handlową. Na początku na wydzierżawionej ziemi postawił
mały obiekt handlowy, który potem rozbudował, a ziemię wykupił. Tak
powstał istniejący do dziś sklep spożywczo - przemysłowy, w którym
pan Zbigniew zatrudnia cztery osoby. 

Własną działalność gospodarczą prowadzi już niemal trzydzieści lat.
W chwilach wolnych biega. Interesuje się motoryzacją i sportem - w
szczególności piłką nożną. Lubi też spędzać czas z wnukami - cztero-
letnim Frankiem i dwuletnim Stasiem.

Kilka lat temu postanowił zaangażować się w działalność na rzecz
gminy, dlatego w 2002 r. wystartował w wyborach do Rady Miejskiej w
Osiecznej. Przez cztery lata - do 2006 r. zasiadał w Radzie. Później
była kilkuletnia przerwa. W tym czasie startował do Rady Powiatu, jed-
nak nie został wybrany. W ubiegłym roku ponownie wystartował w wy-
borach do Rady Miejskiej w Osiecznej.

- Postanowiłem kandydować na radnego, kiedy dowiedziałem się,

że w moim okręgu wyborczym jest tylko jeden kandydat. Nie ukrywam,

że moja wygrana była dla mnie zaskoczeniem. Cieszę się, że wyborcy

obdarzyli mnie zaufaniem. Postaram się ich nie zawieść - mówi Zbig-
niew Demski.

Na pierwszej sesji w listopadzie 2014 r. Zbigniew Demski został wy-
brany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Jest też członkiem Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu oraz Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia. 

W poprzednich numerach "Przeglądu Osieckiego" opisywaliśmy
radnych Rady Miejskiej w Osiecznej, którzy po raz pierwszy zasiadają
przy stole obrad. Dla Zbigniewa Demskiego i Andrzeja Kaczmarka gło-
sowanie nad uchwałami i decydowanie o sprawach gminy nie jest no-
wością. Jednak nie byli radnymi w poprzednich kadencjach i mieli
kilkuletnią przerwę w działalności samorządowej, dlatego postanowi-
liśmy przybliżyć ich sylwetki i przypomnieć o ich wcześniejszej dzia-
łalności.

(Nie)znani radni 

Andrzej Kaczmarek radnym był
przez część IV kadencji i całą V ka-
dencję. Potem była przerwa i w ubieg-
łorocznych wyborach znów otrzymał
większość głosów. 

Andrzej Kaczmarek jest rodowitym
osiecznianinem. Urodził się i wychował
w samym centrum miasta i tu mieszka
po dziś dzień. W Osiecznej ukończył
szkołę podstawową. Miasto i gminę
zna więc jak przysłowiową własną kie-
szeń. 

Z wykształcenia jest ślusarzem, a
pierwszą pracę podjął w Metalplaście.
Od dwudziestu lat pracuje jako operator wodociągu Trzebania i Wolkowo w
Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie.

Angażuje się w życie miasta. Od najmłodszych lat należy do Ochotniczej
Straży Pożarnej w Osiecznej, był tam skarbnikiem, sekretarzem, a obecnie,
ze względu na wybór na radnego, który nie pozwala na pełnienie funkcji za-
rządczych w organizacjach pożytku publicznego, jest czynnym członkiem
straży. Przez wszystkie lata działalności na tej niwie doceniono jego pracę i
zaangażowanie. Został odznaczony medalami: złotym, srebrnym i brązo-
wym za zasługi dla pożarnictwa. Jest też członkiem Towarzystwa Ziemi
Osieckiej, w którego Zarządzie kiedyś zasiadał. Przez lata był też członkiem
Zarządu Osiedla Miasta Osieczna.

Całym sercem oddany jest piłce nożnej. Jest jednym z założycieli dzia-
łającej niemal trzydzieści lat grupy Oldboys Osieczna. Przez długie lata grał
w piłkę nożną i siatkówkę. Kilka lat temu wycofał się z gry i aktywności fi-
zycznej, jednak jest obecny na wszystkich turniejach, które pomaga zorga-
nizować, wiernie kibicuje też swojej drużynie.

Prywatnie pan Andrzej od czterdziestu lat związany jest żoną Alicją.
Razem wychowali dwóch synów - Daniela i Szymona. Mają też troje wnucząt
- siedemnastoletnią wnuczkę Agnieszkę, siedmioletniego Igora i pięciolet-
niego Wiktora.

Pan Andrzej radnym Rady Miejskiej został po raz pierwszy w 2004 r. - w
środku IV kadencji, kiedy to wystartował jako kandydat w wyborach uzupeł-
niających za Romana Koschela, który zrezygnował z funkcji. Wtedy też - po
raz pierwszy i ostatni - Andrzej Kaczmarek spotkał się przy stole obrad ze
swoim bratem - ówczesnym burmistrzem - Stanisławem Kaczmarkiem. W
następnych wyborach - w 2006 r. - pan Andrzej znów został wybrany radnym.
Potem była czteroletnia przerwa. W ubiegłym roku w swoim okręgu wybor-
czym uzyskał największą liczbą głosów i został radnym. Tym razem pod-
czas pierwszej sesji przyszło mu pełnić ważną rolę radnego seniora, który
rozpoczyna obrady i prowadzi je aż do czasu wybrania przewodniczącego
Rady Miejskiej. Jest więc pan Andrzej najstarszym w gronie radnych obec-
nej - VII kadencji. Aktualnie w Radzie Miejskiej Andrzej Kaczmarek pełni
funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Fi-
nansów i Budżetu, jest też członkiem Komisji Rewizyjnej.

W Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury w Osiecznej
odbył się finał Mistrzostw
Szkół Podstawowych w War-
cabach. W mistrzostwach
wzięło udział 46 osób. Za-
wody sędziował Zbigniew
Myszuk. Medale, puchary i
dyplomy wręczył zastępca
burmistrza Stefan Kuśnierek. 

Wyniki są następujące:
Klasy 1 - 3
Dziewczęta: I miejsce - Wiktoria

Gawron - SP Kąkolewo, II miejsce -
Laura Singh - SP Kąkolewo, III
miejsce - Martyna Bortlisz - SP Ką-
kolewo

Chłopcy: I miejsce - Michał
Paszke - SP Świerczyna, II miejsce
- Hubert Szpilak - SP Osieczna, III
miejsce - Nataniel Kaczmarek - SP
Kąkolewo

Klasy 4 - 6
Dziewczęta: I miejsce - Wiktoria

Grzesiak - SP Osieczna, II miejsce -
Paulina Bieniek - SP Kąkolewo, III
miejsce - Weronika Homska - SP
Świerczyna

Chłopcy: I miejsce - Mateusz
Klabiński - SP Kąkolewo, II miejsce
- Jakub Okupniczak - SP Osieczna,
III miejsce - Mateusz Matysiak - SP
Kąkolewo

Drużynowo pierwsze miejsce
zajęła SP Świerczyna, drugie
miejsce - SP Kąkolewo, III miejsce -
SP Osieczna.

Najlepsi w warcabach


