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Spotkania z sołtysami
Tadeusz Kurowiak jest sołtysem

Wolkowa, najmniejszej wsi w gminie.
Co prawda przed laty Wolkowa były
dwa, Stare i Nowe, ale dziś jest to ad-
ministracyjnie jedna wieś i nawet po
połączeniu ma zaledwie 17 budynków,
w tym dwa czterorodzinne bloki. Miesz-
kańców jest więc też niewielu, mieszka
tu bowiem tylko 86 osób. A sołtys mówi,
że w Wolkowie żyje się naprawdę spo-
kojnie i bezpiecznie.

Tadeusz Kurowiak w Wolkowie się
urodził. Tu mieszkali dziadkowie, do
dziś są z nim jego rodzice, a razem z żoną wychowali tu trójkę dzieci.
Pan Tadeusz zna więc wieś jak przysłowiową własną kieszeń. Wie
czego potrzebują mieszkańcy i co jeszcze warto by w Wolkowie zro-
bić.

Pan Tadeusz sołtysem jest po raz pierwszy. Przed nim przez wiele
kadencji tę funkcję pełnił Andrzej Umiński. To za poprzedniego soł-
tysa rozpoczęto budowę drogi z trylinki. Ale dokończenie było w ze-
szłym roku, już za czasów pana Tadeusza. On też jest inicjatorem
organizowania wspólnych dożynek z Drzeczkowem. Taka impreza
odbyła się w zeszłym, roku i będzie w tym, pod koniec września.
Teraz sołtys myśli o tym, by udało się zdobyć od Agencji dwie duże
działki, aby urządzić na nich boisko, a w przyszłości może nawet po-
stawić małą świetlicę. Póki co dzieci grają w piłkę na ziemi sołtysa i
na drodze, ale przecież zasługują na bezpieczne miejsce do zabaw.
W Wolkowie przydałyby się też chodniki, parę dodatkowych lamp i
wjazdy z trylinki do kilku obejść. Te ostatnie będą prawdopodobnie
zrobione jeszcze w tym roku.

Tadeusz Kurowiak jest rolnikiem. Razem z żoną i rodzicami upra-
wiają 30 hektarów gruntów. Hodują krowy mleczne i trzodę. Dwaj sy-
nowie studiują na kierunkach rolniczych. Zapewne jeden z nich
przejmie kiedyś gospodarstwo rodziców. Byłoby to już czwarte po-
kolenie rodziny Kurowiaków osiadłe w tym miejscu.

Czesław Ratajczak pełni funkcję sołtysa
w Kąkolewie już trzecią kadencję. A siódmą
jest radnym, więc od lat reprezentuje swoją
wieś. Mówi, że gdyby Kąkolewo miało
rynek, z powodzeniem mogłoby być mias-
teczkiem. Jest największą wsią w gminie.
Ma około 2500 mieszkańców i ponad 600
domów. Tutaj powstaje mnóstwo zakładów
pracy, jest szkoła, ośrodek zdrowia, przed-
szkole. Działa świetlica i kilka zespołów ar-
tystycznych, jest boisko i drużyna piłki
nożnej, zadbano o infrastrukturę. Kąkolewo
jest więc rzeczywiście dużym środowiskiem, w którym nie brakuje spraw
do załatwienia i pomysłów na dalszy rozwój.

Czesław Ratajczak doskonale pamięta co zmieniło się we wsi przez
ostatnie lata. Przede wszystkim w Kąkolewie wybudowano piękną szkołę
i przedszkole. Przy placówce jest boisko i ładnie zagospodarowany teren.
We wsi jest też przygotowane pomieszczenie na działalność punktu po-
gotowia ratunkowego. W całej wsi załatwiono problem oświetlenia ulicz-
nego. Skanalizowano 7 ulic i tyle samo utwardzono. Powstały dwa nowe
osiedla domków jednorodzinnych, przy ulicy Strzeleckiej i Granicznej. Do
wsi wprowadziły się dziesiątki nowych mieszkańców.

Dziś największym zadaniem dla Kąkolewa jest kontynuacja budowy
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja trwa od dwóch lat i dotąd oddano do
użytku 3200 metrów sieci. Część mieszkańców już podłączyła swoje po-
sesje do kanalizacji. Właśnie we wrześniu rusza kolejny etap inwestycji.
A sołtys mówi, że mieszkańcy czekają też na gaz. W tej sprawie władze
gminy już prowadzą rozmowy z inwestorem. A po wszystkich wykopach
wróci problem remontu kolejnych dróg. Wieś będzie po prostu ładniejsza.

Czesław Ratajczak jest emerytowanym nauczycielem. Pracował w
Grodzisku, w sanatorium w Osiecznej, a ostatnie 20 lat w szkole w Kąko-
lewie. Zna więc doskonale problemy swojej wsi, choć z perspektywy lat
widzi jak bardzo się one zmieniają. Coraz mniej jest rolników, a więcej
ludzi różnych zawodów. Wielu wyjeżdża do pracy poza wieś. Tutaj naj-
chętniej odpoczywają i realizują się w swoich pasjach. On sam jest od lat
pszczelarzem. Dziś razem z córką są właścicielami 120 pszczelich uli.

Wielką niespodziankę strażakom sprawiła niemiecka para mał-
żeńska Antje i Reinhardt Muller z miasta Kronshagen z landu
Schlezwig-Holsztyn. Przyjechali z wizytą i przywieźli prezenty dla
straży. Okazało się, że niemieccy goście byli z wizytą w Osiecz-
nej już wcześniej. Trafili akurat na gminne zawody strażackie. Im-
preza przypadła im do gustu, a że są kolekcjonerami sprzętów i
ubrań strażackich przy okazji drugiej wizyty postanowili obdaro-
wać Ochotnicze Straże Pożarne z Osiecznej, Kąkolewa i Ziem-
nic. Przywieźli ze sobą płaszcze przeciwdeszczowe. Prezesi
zgodnie przyznali, że takie płaszcze na pewno bardzo się przy-
dadzą, zarówno na akcje jak i na zawody. Szczególnie, że ostat-
nie lata pokazują, że zawody przebiegają w deszczowej aurze.

Każdy kto doświadcza prze-
mocy w rodzinie może prosić o
pomoc. Wystarczy zadzwonić pod
numer telefonu 0 801 109 801 i po-
wiedzieć o swoim problemie. Syg-
nał o znęcaniu się nad bliskimi
mogą też przekazać sąsiedzi, zna-
jomi, krewni, a nawet przypadkowi
świadkowie. Chodzi przecież o to
by uwrażliwić jak najwięcej osób
na czyjąś krzywdę i przeciwdziałać
temu zjawisku. Pod podanym nu-
merem telefonu dyżurować będą
pracownicy Fundacji KCK, którzy

Kocham,nie biję
Pod takim hasłem prowadzona jest akcja, która pomóc ma
osobom dotkniętym przemocą. Trwać będzie do końca paź-
dziernika, a zorganizowali ją: Biuro Prewencji Komendy
Głównej Policji i Fundacja KCK.

podejmą odpowiednie kroki. Albo
sami uruchomią stosowne działa-
nia albo o znęcaniu się w rodzinie
powiadomią policję. Na pewno ni-
kogo nie pozostawią bez pomocy.

W kampanię „Kocham. Nie
biję! ” zaangażowała się też lesz-
czyńska policja. Pomagać będzie
każdemu, kto jest bity lub zastra-
szany. W kraju akcję wspierają
takie autorytety jak: prezenterka
Beata Chmielewska-Olech, dzien-
nikarz Maciej Kurzajewski i super-
niania Dorota Zawadzka.


