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Spotkania z sołtysami
Mariola Pazoła jest sołtysem

w Świerczynie drugą kadencję.
Pochodzi z Osowej Sieni, ale w
tym roku mija 25 lat, jak po ślubie
zamieszkała w domu teściów i
męża. Twierdzi, że zna tu każ-
dego mieszkańca i każdy wiejski
problem. A dodaje przy tym, że jak
tylko sięga pamięcią sołtysami w
Świerczynie zawsze były osoby,
które tu przywędrowały. Widać
wieś jest otwarta na innych i bar-
dzo przyjazna ludziom z zewnątrz.

Świerczyna to jedna z najwięk-
szych wsi w gminie. Ma ponad
900 mieszkańców i 121 domów.
Pani Mariola mówi, że jest też czysta i coraz ładniejsza. A dbają o to sami
mieszkańcy. To oni przecież przycinają żywopłoty, urządzają piękne
ogródki, sprzątają co sobotę przed domami. No i uczestniczą we wspól-
nych czynach. Razem przystąpili do remontu świetlicy. Materiały dotarły co
prawda z gminy, ale pracę wkładało tu wielu. Świetlica zyskała kuchnię i
ubikację, nowy dach, okna, drzwi, jest odmalowana i dobrze wyposażona.
Teraz można urządzać tam uroczystości rodzinne. A to nie jedyna praca
w czynie. Pani sołtys mówi, że nie trzeba było ludzi długo namawiać, by
uporządkowali "kozi rynek". Urządzili tam mini boisko do siatkówki i teraz
kibicują młodzieży podczas meczów. W minionych latach w Świerczynie
powstało też około 400 metrów nowego chodnika i dwa odcinki drogi z
trylinki - na zapłociu i koło świetlicy.

Mariola Pazoła dodaje, że w Świerczynie przydałyby się wszystkie
nowe chodniki, bo te które są, mają już ponad 20 lat. Mieszkańcy marzą
też o choćby małej sali gimnastycznej, a w przyszłości o kanalizacji. W
tym roku natomiast rozpocznie się budowa przedszkola i ta placówka roz-
wiąże problem niejednej mamy, nie tylko ze Świerczyny. Służyć będzie
przecież także okolicznym wsiom.

Mariola Pazoła ma też marzenia osobiste. Jest mamą czwórki doro-
słych dzieci. Dla wszystkich chce zdrowia i dobrej przyszłości. A dla ro-
dziny, no cóż - żeby praca w rolnictwie była bardziej opłacalna. I żeby z
mężem mieli dla siebie więcej czasu.

Jan Olejnik jest jednym z naj-
starszych stażem sołtysów w gminie.
Tę funkcję pełni w Kątach już od
1984 roku.

Jan Olejnik urodził się w Kątach,
tutaj spędził dzieciństwo i młodość i
tutaj założył rodzinę. Nic dziwnego,
że zna we wsi każdy przysłowiowy
kąt, ale też wszystkichmieszkańców.
Wie jakimi problemami żyją rodziny,
kiedy przeżywają radości, kiedy zda-
rzają się im się trudne chwile. Jan
Olejnik całe dorosłe życie prowadził
gospodarstwo rolne. Ziemi nie było
dużo, ale nawet z tych kilku hektarów
spokojnie utrzymywał rodzinę. Wy-
chował z żoną dwie córki, a dziś ma także czwórkę wnuków. Właśnie teraz
w kwietniu przekazał gospodarstwo zięciowi i córce i przeszedł na emeryturę.
Ale, co podkreśla, będzie dalej młodym pomagał.

Pan Jan pamięta wszystkie zmiany, jakie w Kątach zachodziły w czasie
jego sołtysowania. Największym sukcesem była całkowita wymiana linii
energetycznej i zlikwidowanie problemu braku prądu, na który narzekali
wszyscy. Mieszkańców cieszyły też nowe chodniki we wsi i zlikwidowanie
polnych dróg. W Kątach od lat nie ma już ani kawałka polnej drogi, wszyst-
kie są utwardzone, a kilka wyłożonych kostką. Sołtys podkreśla, że dzięki
społecznej pracy mieszkańców udało się też powiększyć i wyremontować
świetlicę. Obiekt zyskał zaplecze kuchenne. W tym roku natomiast roz-
pocznie się budowa boiska tuż obok przedszkola. Pan Jan zapytany, co naj-
bardziej martwi mieszkańców, odpowiada, że brak chodników przy drodze
wojewódzkiej, biegnącej przez wieś. Obok tej drogi chodzą dzieci, starsi tam-
tędy idą do sklepu, a niektórzy jeżdżą rowerami do wsi. Jest i niewygodnie i
niebezpiecznie.

W Kątach mieszka prawie 500 osób i są 102 domy. Połowa znajduje się
w oddalonym od starej części wsi, Maciejewie. Mimo to, mieszkańcy obu
tych części wspólnie pracują w straży, razem organizują dożynki, młodzi roz-
grywają mecze tenisowe w świetlicy. Utarło się nawet, że jeśli Kąty mają soł-
tysa, to Maciejewo radnego. Tak jest prawie od ćwierć wieku. Czy będzie
dalej nie wiadomo, bo Jan Olejnik zastanawia się czy jeszcze raz kandydo-
wać na sołtysa.

Jakub lubi przede wszyst-
kim przedmioty ścisłe. Co-
dziennie liczy po kilka zadań i
rozwiązuje kilka testów. Kiedy
startował w konkursie fizycz-
nym czy chemicznym musiał
poświęcić na naukę trochę wię-
cej czasu, ale nie narzekał. W
ubiegłym roku przystąpił do ry-
walizacji z fizyki. Zdobył pierw-
sze miejsce w szkole, potem w
rejonie i dostał się do eliminacji
wojewódzkich. Startował z
uczniami trzecich klas gimnaz-
jów, więc musiał opanować ma-
teriał, którego jeszcze nie
przerabiał. Pomagał mu Stani-
sław Glapiak, burmistrz gminy,
który przedtem był jego nau-
czycielem fizyki. Przez kilka

miesięcy z kolegami
przychodzili na zaję-
cia w piątkowe popo-
łudnia i przygo-
towywali się woje-
wódzkiego etapu ry-
walizacji. Udało się-
Jakub został laurea-
tem.

A w tym roku
Jakub postawił na
chemię. Droga była
podobna, najpierw
konkurs w szkole,
potem w rejonie i w
kwietniu na szczeblu
wojewódzkim. I zno-
wu znalazł się w gro-
nie laureatów. Ma
więc podwójny tytuł

laureata w konkursie fizycznym i
chemicznym. Taki sukces daje mu
prawo wyboru każdej szkoły śred-
niej w Polsce, bez egzaminu.
Jakub wybrał II Liceum Ogólno-
kształcące w Lesznie. Będzie
oczywiście uczniem klasy o profilu
matematyczno - fizycznym. W
przyszłości chciałby studiować
albo medycynę, albo informatykę.

Jakub Turbakiewicz jest jedy-
nym uczniem kąkolewskiej szkoły,
który wygrał dwa wojewódzkie
konkursy. Nie chce jednak specjal-
nie się tym chwalić. Mówi, że jeśli
nie dopuści się do zaległości w
nauce, zawsze można mieć dobre
stopnie. Twierdzi, że przy syste-
matyczności wystarczą dwie go-
dziny nauki dziennie. Dlatego ma
czas na sport, na muzykę, trochę
na "malowanie" komputerowe, no
i na zwyczajne koleżeńskie kon-
takty.

A nauczyciele dodają, że jest
skromnym chłopakiem, bardzo pil-
nym, i bardzo samodzielnym. Na
tytuły laureata w pełni sobie zasłu-
żył.

Dwukrotny laureat
Jakub Turbakiewicz skończył właśnie gimnazjum w Kąkolewie. Uzyskał średnią ocen 5,3, na-tomiast z fizyki, chemii, informatyki i muzyki otrzymał szóstki. Jest jednym z najlepszychuczniów zakończonego roku szkolnego.


