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Trzy lataw sieci
Kąkolewo jako jedyna w gminie miejscowość ma swoją
stronę internetową. Jest to też jedna z niewielu wsi w powie-
cie, której codzienne wydarzenia są na bieżąco relacjono-
wane w internecie.

Strona www.kakolewo.pl obcho-
dzi trzecie urodziny, dlatego jej za-
łożyciela – Dariusza Bojka
zapytaliśmy o kilka spraw związa-
nych z jej prowadzeniem:
Skąd wziął się pomysł na

utworzenie strony internetowej
Kąkolewa?
- Pomysł powstał ponad 3 lata

temu, a dokładnie na przełomie
października/listopada 2007 roku.
Niestety wówczas nie miałem na
tyle wiedzy i umiejętności, by sa-
memu wykonać stronę internetową.
Zacząłem się uczyć, wiele czytając
na forach tematycznych, pomógł mi
wtedy bardzo mój kolega, który zaj-
muje się wykonywaniem witryn
WWW oraz grafiką komputerową
zawodowo.
Jak już posiadłem podstawy zabra-
łem się do budowania strony
www.kakolewo.pl. Początki były
trudne z trzech powodów:
- nadal uczyłem się tworzenia i

co chwilę napotykałem na jakieś
techniczne problemy,
- niektórzy ludzie nie do końca

widzieli sens tworzenia tego typu
portalu,
- ze względu na to, że jestem ra-

czej „umysłem ścisłym” miałem i
nadal mam, problemy z pisaniem
tekstów w nowych artykułach.
Jaki jest cel działalności

strony?
- Celem naszego działania jest

zebranie i pokazanie tego, co dzieje
się w Kąkolewie i najbliższej okolicy.
Podczas obchodów 92. rocznicy
powstania wielkopolskiego Jaro-
sław Wawrzyniak nazwał nasz por-
tal „współczesną kroniką
wydarzeń”. Cieszymy się, że strona
jest tak licznie odwiedzana, że po-
jawiają się na niej komentarze, bo to
świadczy o tym, iż nasze działania
są zauważalne i potrzebne.
Do kogo dociera?
Strona www.kakolewo.pl dociera

do szerokiego grona odbiorców.
Jako uzupełnienie zaczęliśmy wy-
dawać gazetkę ECHO KĄKO-
LEWA, by dotrzeć do osób, które
nie mają styczności na co dzień z
internetem i komputerem. Ukazuje
się ona od roku i jest niejako „pi-

gułką” najważniejszych wydarzeń z
minionego okresu. Obserwujemy
statystyki odwiedzania portalu i
widać w nich, że oglądają nas nie
tylko osoby z Kąkolewa i okolic, ale
również z Leszna oraz innych miast
(Poznań, Wrocław), a także osoby
przebywające za granicą (Anglia,
USA, Kanada, Niemcy).
Jakie informacje prezentuje?
- Portal pokazuje wszystko co

ma związek z Kąkolewem i gminą
Osieczna. Staramy się być na
wszystkich imprezach, spotkaniach
i uroczystościach. Jesteśmy zapra-
szani przez większość organizacji
oraz instytucji kąkolewskich i nie
tylko, za co jesteśmy niezmiernie
wdzięczni. Jeśli otrzymamy sygnał,
że gdzieś mamy być i zrelacjono-
wać jakieś wydarzenie, to staramy
się tam dotrzeć, by nie zawieść na-
szych czytelników.
Jak zmieniła się strona przez

te trzy lata działalności?
- Strona od jej powstania zmie-

niła szatę graficzną oraz z uwagi na
liczność odwiedzin i ilość prezento-
wanych materiałów zdjęciowych,
musieliśmy zmienić serwer na więk-
szy i szybszy.
Zmiany techniczne pozwoliły nam
na poszerzenie działań, mianowicie
ruszyliśmy z akcjami: WWW dla
szkół” oraz „Wspieramy lokalny biz-
nes”.
Kto nad nią pracuje?
- Nasz zespół redakcyjny stale

się poszerza i generalnie każdy
wnosi swój wkład w działania i re-
dagowanie portalu. Cieszy fakt, iż
młodzi ludzie są chętni do pomocy.
Spotykamy się co jakiś czas, by
ustalić harmonogramwydarzeń, kto
gdzie ma pójść wykonać zdjęcia czy
przeprowadzić wywiad. Podczas
spotkań jest czas na wymianę spo-
strzeżeń i omówienie nowych po-
mysłów.
Należy tu wspomnieć, że nasz

zespół redakcyjny posiada 4 apa-
raty fotograficzne ufundowane nam
przez sponsorów i sympatyków.
Pierwszy aparat ufundował Stani-
sław Glapiak, który użytkuje Dorota
Juskowiak, kolejny sprzęt zakupiła
firma reklamowa z Leszna – aparat

obsługuje Klaudia Skrzypczak. Na-
stępne dwa zostały ufundowane
przez zaprzyjaźnione koło fotogra-
ficzne PRYZMAT i anonimowego
sponsora – sprzęt jest w rękach
PaulinyWierzbińskiej a jedenw sie-
dzibie redakcji, który jest wypoży-
czany pozostałym osobom z
redakcji.
Jakie są plany na przyszłość

związane z prowadzeniem tej
strony?
- W planach mamy wiele do zro-

bienia, bo każdy ma głowę pełną
pomysłów, które chcemy wcielić w
życie. Na pewno jednym z prioryte-
towych spraw jest umieszczanie fil-
mików z uroczystości, lecz do tego
potrzebny jest sprzęt i pewne mo-
dyfikacje strony internetowej, ale
wszystko przed nami.
Generalnie ciągle coś robimy, by
urozmaicić życie portalu Kąkolewo.
Zapraszamy wszystkich do od-

wiedzania strony www.kakolewo.pl.

Rada Miejska to ciało
uchwałodawcze. To na jej
sesjach rozstrzygają się
ważne dla całej gminy
sprawy. To właśnie wtedy
poruszane są istotne kwes-
tie. Radni poza podejmowa-
niem uchwał zgłaszają swoje
uwagi na temat życia i funk-
cjonowania gminy. Nato-
miast zaproszeni i przybyli
goście w punkcie wolne
głosy i wnioski pytają, pro-
szą i poruszają ważne dla
nich sprawy.

Tak też było i na ostatniej sesji.
Na posiedzeniu rady wśród przy-
byłych gości pojawili się przedsta-
wiciele Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Osiecznej oraz Koła
Diabetyków w Osiecznej, którzy
chcieli wyjaśnić kwestię dofinanso-
wania przez gminę dopłat za bilety

Podmiejskiej Komunikacji Prywat-
nej. Tłumaczyli, że jest to dla nich
istotna sprawa, ponieważ najczę-
ściej do Leszna jadą na wizyty le-
karskie.

Burmistrz w odpowiedzi na
zgłoszony wniosek przedłożył
możliwości, a właściwie brak moż-
liwości pozytywnego rozwiązania
tej sprawy w takiej formule, w jakiej
to było dotychczas. Wyjaśnił jed-
nak, że jest otwarty na wszelkie
rozmowy na ten temat i znalezie-
nie innych racjonalnych rozwiązań,
takich, które zadowolą mieszkań-
ców całej gminy i które będą
zgodne z prawem.

Informujemy, że nadal trwają
rozmowy z przewoźnikiem w spra-
wie udzielenia dofinansowania na
ulgowe przejazdy dla emerytów i
rencistów. O rezultatach tych roz-
mów poinformujemy w najbliższym
czasie.

Poruszonena sesji


