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Zakończono remont remizy
strażackiej OSP w Osiecznej.
Strażacy-ochotnicy mają
nowe pomieszczenie sani-
tarne - łazienkę wyposażoną
w toaletę, umywalkę i dwie
kabiny prysznicowe. Wypłyt-
kowane zostało również po-
mieszczenie, gdzie przecho-
wywane będą mundury stra-
żackie. Remont ten jest z
pewnością prezentem dla
osieckiej straży z okazji jej
stulecia istnienia, które przy-
pada właśnie na ten rok.

Urząd Miasta i Gminy zakupił nowy sprzęt służący do utrzymania
porządku i czystości na terenie gminy. Urządzenie, które wyglada
jak mały traktorek jest kosiarką samojeżdżącą z pługiem śnież-
nym do odśnieżania chodników. Jest więc przydatne zarówno w
okresie letnim jak i zimowym. Zimą służy jako pług śnieżny. Po
opadach śniegu będzie więc torował drogi, wiosną i latem na
gminnych zieleńcach maszyna będzie służyła za kosiarkę do
trawy.

W restauracji Rogatka odbył się
turniej gry w kopa o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Osieczna.
W zawodach wzięło udział 36
uczestników. Walka była zacięta.
Po laur zwycięstwa po osiągnięciu
21 punktów sięgnął Włodzimierz
Barczyński z Drzeczkowa, drugie
miejsce zajął Piotr Nadolny z Gro-
dziska uzyskując 19 punktów,
trzeci był Stanisław Wciórka z
Ziemnic zdobywając 18 punktów.
Puchar wręczył burmistrz Sta-

nisław Glapiak.

Grali wkopa

Co się w gmi-
nie zmienia?
- Przy skrzyżowaniu dróg pro-

wadzących na Łoniewo - Grodzi-
sko – Dobramyśl – Kąkolewo
stara, metalowa wiata autobu-
sowa zostanie wymieniona na
nową.
- Trwa budowa kanalizacji sa-

nitarnej na ulicy Ogrodowej w
Kąkolewie.
- Wkrótce na ulice w gminie

padnie nowe światło. Wybrano
już wykonawcę map sytuacyj-
nych dla budowy oświetlenia
ulicznego na terenie gminy.

Rok w internecie

Urodzili się:
12. 01. - Martin Marek Błażejczak, Osieczna
13. 01. - Milena Szynka, Świerczyna
20. 01. - Hubert Kobylański, Grodzisko
22. 01. - Marcin Jęśkowiak, Popowo Wonieskie
25. 01. - Aleksander Rafał Grobelny, Kąkolewo
26. 01. - Aleksandra Karolewicz, Popowo Wonieskie
26. 01. - Patryk Łagoda, Świerczyna
31. 01. - Bartosz Okupniczak, Osieczna
05. 02. - Michał Gimziński, Grodzisko
Zmarli:
14. 01. - Krzysztof Jan Grobelny (1960), Świerczyna
27. 01. - Irena Bartlewicz (1945), Świerczyna
10. 02. - Stefan Kretschmer (1952), Łoniewo
10. 02. - Wiktor Krysztofiak (1918), Kąkolewo

A Dariusz Bojek z Kąkolewa
jest na pewno uosobieniem ta-
kiego człowieka. Jeszcze w cza-
sach technikum działał prężnie w
harcerstwie. Od wielu lat pomaga
młodzieży w nauce odwiedzając
ich w leszczyńskiej Alternatywie.
Kąkolewianie doskonale wiedzą,
że od roku z powodzeniem prowa-
dzi portal internetowy traktujący o
sprawach ich społeczności. Od
niedawna pomaga szkołom w za-
kładaniu stron internetowych.
Żadne z tych zajęć nie przynosi
mu zysków, po prostu lubi robić
coś dla ludzi. Niektórzy się temu
dziwią. Ale są też tacy, którzy służą
radą albo nawet pomogą.
- Pomysł utworzenia portalu

zrodził się właściwie dużo wcześ-
niej, bo już w 2006 roku. Na prze-
szkodzie stanęła choroba. Potem
była jeszcze rekonwalescencja –
opowiada Dariusz Bojek.
Swój pomysł zrealizował więc

zaraz jak tylko udało mu się od-
zyskać zdrowie. Dokładnie rok
temu.
- Musiałem się wtedy nauczyć

tworzyć takie strony internetowe,
wcześniej tego nie umiałem. Po-
mogli mi koledzy z firmy reklamo-
wej w której pracuję.
Nauka zajęła kilka miesięcy, a

potem już było tworzenie strony in-

ternetowej. Oczywiście po wyku-
pieniu domeny i serwera, czyli
miejsc na których można taką
stronę utworzyć i utrzymać.
Już po roku musiał przejść na

inny serwer, bo okazało się że ilość
odwiedzin na stronie przekroczyła
najśmielsze oczekiwania i po-
przedni serwer już nie wystarczał.
- Ludzie lubią odwiedzać stronę

kiedy pojawią się nowe zdjęcia,
szukają na nich siebie i znajo-
mych. Wbrew pozorom w Kąkole-
wie ciągle coś się dzieje. Ostatnio
na naszej stronie pojawiły się zdję-
cia z zabawy tanecznej.
Pan Darek w swojej pracy nie

jest sam. Pomaga mu mieszkanka
Kąkolewa Dorota Juskowiak. Foto-
grafowanie jest pasją pani Doroty.
Zawsze lubiła wykonywać zdjęcia
i często była widziana z aparatem.
Kiedy powstał portal Kąkolewa z
chęcią podzieliła się wykonanymi
przez siebie zdjęciami, dlatego na
stronie pojawiły się fotografie
sprzed kilku lat.
- Serdecznie dziękuję za

pomoc pani Dorocie. Jeśli ktoś
jeszcze miałby ochotę pomóc,
pisać teksty, albo nawet prowadzić
jakąś stałą rubrykę na stronie in-
ternetowej, to jest oczywiście mile
widziany. Wiem że odwiedzają nas
nie tylko mieszkańcy Kąkolewa,
ale także z okolicy, a nawet z in-
nych kontynentów. Ci ostatni są
osobami, które z Kąkolewem miały
coś wspólnego, kiedyś tu miesz-
kały, urodziły się lub wychowały.
Administrator zachęca inter-

nautów do zaglądania na jego
stronę poprzez ogłaszane co pe-
wien czas konkursy. Strona żyje i
tego życzymy panu Darkowi i jego
pomocnikom.

ALDONA KORBIK

Jeśli człowiek bardzo chce się czegoś nauczyć, to nie ma ta-
kiej siły, która mogłaby go powstrzymać. A jeśli ma jeszcze w
sobie żyłkę społecznikowską, to już na pewno żadna prze-
szkoda nie jest straszna.

Dariusz Bojek i Dorota Juskowiak


