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Pożegnanie sekretarza Gminy

Zenon Fabiańczyk urodził się 5
maja 1950 roku w Wojnowicach,
mieszkał wraz z rodzicami i bratem
Stanisławem w pałacu, potem za-
mieszkali na Stanisławówce, a po
śmierci ojca, 24 marca 1958 roku
przeprowadzili się do Ziemnic. Od
1959 roku do dziś mieszka w
Osiecznej.

Naukę w szkole podstawowej
Zenon Fabiańczyk rozpoczął w Ło-
niewie, potem uczęszczał do
szkoły w Ziemnicach, a następnie
w Osiecznej.

W latach 1964-1969 uczył się w
Państwowym Technikum Hodowli
Roślin i Nasiennictwa w Bojano-
wie.

1 sierpnia 1969 roku rozpoczął
staż w Przedsiębiorstwie Państwo-
wym PGR Koronowo zakład Wito-
sław. Staż ten został przerwany
powołaniem do odbycia zasadni-
czej służby wojskowej w Głogowie.
Po dwóch latach ukończył służbę
w stopniu bombardiera i został
zwolniony do cywila. Wówczas do-
kończył roczny staż. 

Od września 1972 do sierpnia

1975 roku pracował w cukrowni
Kościan jako rejonowy inspektor
surowcowy. Następnie 1 września
1975 roku podjął pracę w Zjedno-
czonym Stronnictwie Ludowym
jako instruktor, a następnie sekre-
tarz gminnej ZSL oraz przez 10
miesięcy był instruktorem woje-
wódzkim ZSL. Stanowisko to pias-
tował do 14 lipca 1989 roku.

15 lipca 1989 roku Zenon Fa-
biańczyk został sekretarzem
gminy. Funkcję tę pełnił do 7
marca 2016 roku - 27 lat.

Dodać należy, że w latach 1978
- 1988 był radnym Rady Narodo-
wej Miasta i Gminy, a zarazem
członkiem prezydium Rady i pełnił
funkcję Przewodniczącego Komisji
Zaopatrzenia Produkcji Rolnej i

Usługowej. W latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku został
członkiem Rady Nadzorczej Gmin-
nej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Osiecznej, a w ciągu
jednej kadencji był przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej GS.

Były już sekretarz na emerytu-
rze będzie realizował swoje ma-
rzenia - zamierza więc
podróżować zwiedzając Polskę.
Będzie miał teraz dużo czasu dla
rodziny - żony, dwóch córek i
wnuka. Codziennie będzie space-
rował, wiosną zamierza realizować
swoje ulubione zajęcia - prace
ogrodowe, a jesienią grzybobranie.

A my życzymy, by w dobrym
zdrowiu jeszcze przez długie lata
cieszył się wypoczynkiem emery-

Na zasłużoną emeryturę w dniu 8 marca 2016 roku przeszedł długoletni pracownik urzędu, sekretarz Miasta i Gminy Zenon
Fabiańczyk. Z osieckim magistratem był związany 37 lat, a całe 47-letnie życie zawodowe zamknęło się w trzech zakładach
pracy.

Poszukiwany
animator sportu

Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna po raz kolejny ogłasza
konkurs na wolne stanowisko
pracy - "Lokalny animator sportu
- Moje Boisko Orlik 2012".

W pierwszym konkursie nie
udało się wyłonić animatorów, któ-
rzy mogliby podjąć pracę przy ze-
spole boisk sportowych.

Wymagania niezbędne sta-
wiane animatorom to:

1. Ukończone 18 lat życia. 
2. Posiadanie pełnej zdolności

do czynności prawnych oraz ko-
rzystanie w pełni z praw publicz-
nych. 

3. Stan zdrowia pozwalający na
zatrudnienie na w/w stanowisku. 

4. Posiadanie kwalifikacji i
uprawnień do organizowania i pro-
wadzenia zajęć sportowo-rekrea-
cyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, m. in. instruktor,
trener, nauczyciel wychowania fi-
zycznego, instruktor sportu (ew. in-
struktor rekreacji ruchowej) -
potwierdzone uprawnieniami.

Pozostałe warunki jakie kandy-
dat musi spełnić szczegółowo opi-
sane są w zamieszczonym pod
adresem: http://bip.osieczna.
pl/dokument/3987 

Oferty należy składać w sekre-
tariacie Urzędu Miasta i Gminy w
Osiecznej do 30 marca 2016 r. do
godz. 14.00.

KONKURS * KONKURS * KONKURS * KONKURS 
Po raz kolejny firma PHU Spark ufundowała zaproszenie na weekendowy pobyt w Mielnie.

Spośród osób, które prześlą do redakcji pocztówkę ze swoim imieniem, nazwiskiem, adre-
sem oraz dopiskiem: "Weekend w Mielnie" wylosujemy szczęśliwca, który będzie miał moż-
liwość wyjazdu nad morze. Sponsor zapewnia pobyt w trzypokojowym apartamencie
zlokalizowanym na parterze Rezydencji Park III w Mielnie. W apartamencie może nocować
nawet sześć osób. Z dwóch dób noclegowych może więc skorzystać cała rodzina lub grupa
przyjaciół. Nagroda obejmuje zakwaterowanie bez wyżywienia. Na kartki czekamy do 15
kwietnia.

Zdjęcia i opis apartamentu na stronie www.phuspark.pl

ZMIANA 
TERMINU

WYCIECZKI
Zarząd Koła Seniora "Złota Jesień"

w Kąkolewie uprzejmie informuje, że
zmienił się termin czterodniowej wy-
cieczki na Mazury. Ostateczny termin
wyjazdu: 24 - 27 sierpnia.  Przypomi-
namy, że koszt wycieczki to 600 zł.
Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu: 727 649 853


