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Kanalizacja
- Inwestycja pod względem wy-

konawstwa była bardzo trudna z
uwagi na posadowienie sieci, a
także występującą na całej długo-
ści i głębokości glinę. To z kolei
spowodowało konieczność pełnej
wymiany gruntu, przez co wzrosły
koszty – mówi Stefan Kuśnierek
z Urzędu Miasta i Gminy w
Osiecznej.

Wzrost kosztów inwestycji spo-
wodował również zły stan na-
wierzchni jezdni. Okazało się, że

Zakończył się pierwszy etap budowy kanalizacji w Kąkole-
wie. Roboty wykonano na ulicy Gruszkowej oraz na odcinku
ulicy Krzywińskiej. Do użytku oddana została również pom-
pownia ścieków. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót In-
żynieryjno-Budowlanych ECOBUD – inżynier Jerzy Marciniak
z Czempinia.

trzeba było położyć znacznie szer-
szą powierzcnię asfaltu, niż zakła-
dano przez przystąpieniem do
prac.

Koszt robót wyniósł ogółem
2.864.494 zł

Po przeprowadzeniu przetargu
rozpoczną się prace na kolejnym
etapem budowy. Rury kanaliza-
cyjne montowane będą w dalszej
części ulicy Krzywińskiej oraz ulicy
Krótkiej Ogrodowej.

Czas wakacyjny w przedszkolu w Kątach został wykorzystany na
odnowienie wnętrz. Po lecie dzieci wrócą do budynku, w którym
wymieniono okna i odmalowano wnęki okienne oraz sprzęt na
placu zabaw.

Została uroczyście pożegnana
przez burmistrza, dawne i obecne
współpracownice oraz dyrektor
Biblioteki Miejskiej w Lesznie –
Małgorzatę Halec.

Krystyna Kostrzewska przepra-
cowała w sumie 41 lat, począt-
kowo jako sprzedawca w sklepie
drogeryjnym w Lesznie.
- W bibliotece pracowałam do-

kładnie o 1 grudnia 1976 roku –
mówi – początkowo jako kierownik
oddziału dla dzieci i młodzieży. Od-
dział ten mieścił się przy ulicy Ko-
ściuszki. Przez ostatnie cztery lata
obok biblioteki w Osiecznej prowa-
dziłam też oddział w Świerczynie –
mówi.

Międzyczasie zrobiła dwuletnie
Studium Bibliotekarskie w Pozna-
niu. Dwukrotnie została uhonoro-
wana nagrodą starosty z okazji
Dnia Bibliotekarza.

Pani Krysia zawsze lubiła czy-
tać. Zainteresowania się zmieniały.
Kiedyś była to literatura wojenna.
Twórczość Lema, a teraz biografie.
- W domu rodzinnym dużo się

czytało. Czytała mama, czytał
dziadek. Kiedy miałam 7 lat i za-
czynałam pierwszą klasę szkoły
podstawowej czytałam grubą
książkę pod tytułem „Dorota i jej to-
warzysze”. Nie znałam wtedy jesz-
cze wszystkich liter, więc co chwilę
chodziłam kogoś pytać co to za li-
terka. Ale książkę przeczytałam. To
była moja pierwsza lektura – wspo-
mina.

Od 15 lipca nie spotkacie już w Bibliotece Publicznej w Osiecznej Krystyny Kostrzewskiej,
chyba, że przyjdzie tam w charakterze czytelnika. Po trzydziestu dwóch latach spędzonych
pośród regałów z książkami odchodzi na emeryturę.

Starsze pokolenia pamiętają
zapewne panią Krysię jako wspa-
niałą opiekunkę.

- Biblioteka była kiedyś takim
przedszkolem po godzinach. Tam
mamy zostawiały swoje dzieci,
kiedy musiały załatwić jakieś
ważne sprawy. A my organizowa-
łyśmy im konkursy, maluchy malo-
wały u nas obrazki, a potem były
wystawy tych dzieł.

Co pani Krysia będzie robiła

Odeszła na emeryturę

teraz?
Będzie emerytką, czytelniczką i

babcią, więc jako była bibliote-
karka będzie czytać książki, jako
emerytka będzie rozwiązywać
krzyżówki, a jako babcia będzie się
zajmować wnukami. Zajęć z pew-
nością nie zabraknie, a i na ulu-
bione wyprawy po okolicy znajdzie
się czas.

ALDONA KORBIK

Do tej tragedii doszło 10
lipca na drodze z Kąkolewa
do Leszna. Kierowca cięża-
rówki podczas wyprzedzania
potrącił rowerzystkę. Nie za-
trzymał się i pojechał w
stronę Leszna.

Kobieta trafiła do szpitala. Nie-
stety po trzech dniach zmarła.
Miała 48 lat. Mieszkała w Kąkole-
wie.

Policjanci przez kilka dni pro-
wadzili czynności zmierzające do
ustalenia, kto prowadził cięża-
rówkę. Na miejscu wypadku zna-
leźli kawałek zderzaka od
samochodu. To pomogło ustalić,
że pojazdem kierował 37-letni
mieszkaniec województwa łódz-
kiego. Będzie odpowiadał za spo-
wodowanie wypadku ze skutkiem
śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat
więzienia.

Wypadek
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