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Zbigniewowi 1.IV

Zbigniew Pilc z Osiecznej

Marzenie 26.IV

Marzena Hołoga z Kąkolewa

Zbigniew lub Zbyszko, to jedno
z najstarszych polskich imion. Może
oznaczać tego, który pozbył
się gniewu lub odwrotnie, który stale
się gniewa. Imię to znane jest tylko
w Polsce. Popularne było zwłasz-
cza w średniowieczu, potem nieco
zapomniane. Wróciło za
sprawą Sienkiewicza i “Krzyżaków”,
jako że bohaterem tej powieści był
Zbyszko z Bogdańca. Zbigniew jest
mężczyzną spokojnym i zrównowa-
żonym. Pieniądze mnożą mu
się same. Jego kolorem jest biel, ro-
śliną niezapominajka, zwierzęciem
byk, liczbą piątka, a znakiem zo-
diaku Wodnik. Imieniny obchodzi
też: 17 lutego, 16 i 17marca oraz 25
sierpnia.
W naszej gminie mieszka 61

Zbigniewów. Najstarszym jest 71-
letni Zbigniew Ratajczak z Kąko-
lewa, a najmłodszym Zbyszek
Tycner z Kleszczewa, który w
marcu skończył 7 lat. Wszystkim ży-
czymy zdrowia i szczęścia. W

Osiecznej mieszka 11 Zbyszków, w
Kąkolewie - 18, w Kątach i Gro-
dzisku - po 7, w Świerczynie - 6, w
Wojnowicach i Drzeczkowie - po 3,
w Łoniewie - 2, oraz w Frankowie,
Trzebani, Wolkowie i Kleszczewie -
po jednym.

Niewiele wiemy o imieniu Ma-
rzena. Prawdopodobnie wywodzi
się ono od staropolskiego imienia
Marza, czyli Maria lub od czeskiej
Marenki, czyli też Marysi. A zatem
Marzeny, to po prostu Matusieńki.
Marzena jest osobą konserwa-
tywną, kochamęża, dzieci, czuje się
odpowiedzialna za dom. Pilnuje też,
by ogień miłości i wzajemnego od-
dania nigdy nie zgasł. Jest solidna,
ambitna i niezależna. Jej kolorem
jest niebieski, zwierzęciem gołębica,
rośliną lilia, liczbą szóstka, a zna-
kiem zodiaku Panna.
W gminie Osieczna mieszka 39

pań o imieniu Marzena. W Osiecz-
nej jest ich 12, w Kąkolewie - 10, w
Popowie Wonieskim 4, w Kątach -
3, w Grodzisku i Świerczynie - po 2
oraz w Łoniewie, Ziemnicach, Je-
ziorkach, Kleszczewie, Drzeczko-
wie i Wojnowicach - po jednej.
Najwięcej lat, bo 49 ma Marzena

Kraśner z Osiecznej, a najmniej -
14, Marzena Kuśnierek z Popowa
Wonieskiego.

Wszystkim Marzenkom ży-
czymy samych dobrych dni w życiu.

1. Ruszył w szkole kurs udzie-
lania I pomocy. Przeszkolone zos-
tały już dzieci z klasy I i II, i one
otrzymały certyfikaty udzielania
I pomocy. Uczniowie z klas IV

– VI rozpoczęli już zajęcia ujęte w
kursie.
2. Wszyscy uczniowie obejrzeli

spektakl profilaktyczny p.t. „Se-
krety Pana Kleksa” promujący za-
chowania proekologiczne,

kształtujący postawy asertywne i
przyjacielskie, utrwalający zasady
zachowania bezpieczeństwa na
drodze.
3. W Tłusty Czwartek Rada

Rodziców zafundowała dzieciom i
nauczycielom pączki utrwalając
zwyczaj wprowadzony w ubiegłym
roku - jako miłą niespodziankę.
4. We wszystkich klasach ob-

chodzono Dzień Kobiet, były upo-

Przedszkole i Szkoła w Świerczynie minki, słodycze i sympatyczny na-
strój. Samorząd Uczniowski przy-
gotował kartki z życzeniami dla
pań – nauczycielek i pracownic
szkoły.
5. Przedszkolacy pojechali na

wycieczkę do Leszna, do sali
zabaw ruchowych Kangurek.
6. Wszystkie dzieci wzięły

udział w warsztatowych zajęciach
ekologicznych p.t. Wiem, co jem.
7. Odbyła się też cykliczna im-

preza ”Urodzinki w przedszkolu” a
dzieci przygotowały laurki z okazji
Dnia Kobiet dla pań i swoich mam.

Poprosiliśmy zastępcę burmistrza
o udzielenie odpowiedzi na kilka
pytań

- Jakie są zadania i obowiązki
wiceburmistrza?

- Podstawowym zadaniem za-
stępcy burmistrza jest pełnienie jego
obowiązków w okresie, kiedy bur-
mistrz z różnych względów funkcji tej
nie może pełnić. Zakres obowiązków
zastępcy w poszczególnych urzę-
dach, chociażby naszego powiatu,
jest różny. U nas do moich obowiąz-
ków należeć będzie pomoc burmist-
rzowi w realizacji inwestycji
gminnych, koordynacja działań w tym
zakresie jak również nadzór nad za-
mówieniami publicznymi.

- Z jaką sprawą można się do
Pana zgłosić?

- My pracownicy samorządu
gminnego jesteśmy przygotowani do
niesienia pomocy naszym mieszkań-
com w różnych sprawach, które spo-
tykają na drodze życiowej. Ja z tych
działań nie czuję się wyłączony.
Zatem deklaruję pomoc w każdej
sprawie dotyczącej zakresu działania
naszego urzędu.

- Jakie zmiany niesie powoła-
nie zastępcy burmistrza w funk-
cjonowaniu urzędu?

- Myślę, że powołanie zastępcy
burmistrza nie zmieni funkcjonowa-
nia urzędu ”od wewnątrz”, nie zmieni
też stanu zatrudnienia pracowników,
natomiast ma na celu zmianę do-
tychczasowych uwarunkowań ze-
wnętrznych. Chodzi głównie o to, aby
część zadań, które do tej pory reali-
zował burmistrz, z odpowiedniego
poziomu organizacyjnego przejął za-
stępca, dając tym samym burmist-
rzowi możliwość ogniskowania pracy
wokół nowoczesnych metod zarzą-
dzania gminą.

- Jak Pan – osobiście przyjął tę
decyzję?

- Byłem zaskoczony. Pomimo du-
żego doświadczenia zawodowego
nie spodziewałem się takiego
awansu. W bezpośredniej rozmowie
z panem burmistrzem, dziękując za
zaufanie, dałem temu wyraz. Nie
ukrywam, że miotały mną różne
uczucia – z jednej strony satysfakcja,
a z drugiej odpowiedzialność zwią-
zana z pełnieniem funkcji zastępcy.
Decyzję podjąłem po głębokich prze-
myśleniach, mając na względzie do-
tychczasowy charakter pracy tak
zawodowej, jak również społecznej,
która po przyjęciu funkcji, z mocy

W dniu 1 lutego 2011 roku burmistrz powołał swojego za-
stępcę. Stanowisko to powierzył długoletniemu pracowni-
kowi Urzędu – Stefanowi Kuśnierkowi.

prawa musiała ulec pewnym korek-
tom. W tym miejscu pragnę podzię-
kować panu burmistrzowi za
zaufanie i deklaruję pracę uczciwą,
opartą na moim doświadczeniu i wie-
dzy zawodowej.

- Jest Pan osobą, która w urzę-
dzie przepracowała prawie cztery
dziesięciolecia. W tym czasie na-
stąpiło wiele zmian. Jak wyglądały
początki pracy młodego pracow-
nika administracji czym Pan się
wtedy zajmował? Co i jak się zmie-
niło?

- Tak, to prawda, 15 czerwca
1973 roku jako młody technik bu-
dowlany rozpocząłem pracę w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Osieczna.
Zostałem zatrudniony na stanowisku
młodszego instruktora do spraw bu-
downictwa wiejskiego, a bezpośred-
nim moim kierownikiem był, niestety
już nieżyjący, Wiktor Wels. Do głów-
nych moich zadań należało propago-
wanie nowoczesnych wówczas
metod budowy obiektów inwentar-
skich, pomoc w doborze rozwiązań
technicznych dla budujących inwes-
torów na terenie gminy. Z czasem
charakter obowiązków zmieniał się:
byłem odpowiedzialny za przydział
materiałów budowlanych, których
ciągle brakowało, przygotowywałem
pozwolenia na budowę, w zakresie
obowiązków przez pewien okres
miałem handel, usługi, rzemiosło,
oświatę, obronę cywilną, sprawy
przeciwpożarowe, kulturę i sport, pla-
nowanie przestrzenne, inwestycje i
remonty realizowane przez gminę, w
części też zamówienia publiczne.

- Jak ocenia Pan funkcjonowa-
nie i rozwój gminy Osieczna
„wczoraj” i dziś?

- Uważam, że na tak zadane py-
tanie nie ma prostej odpowiedzi.
Myślę, że bez dogłębnej analizy uwa-
runkowań i realiów nie da się w spo-
sób obiektywny, odpowiedzialny
dokonać oceny zagadnienia. Być
może ktoś kiedyś przeprowadzi takie
badania i wówczas będziemy mogli
na ten temat podjąć dyskusję. Zatem
uważam, że „wczoraj” niech żyje ży-
ciem wczorajszym, a teraźniejszość
niechaj pisze nową historię.

Burmistrz ma zastępcę


