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Poznali się na zabawie karnawałowej w Kąkolewie. Ona uczyła mate-
matyki w szkole, on był stolarzem i tańczył w miejscowym zespole pieśni
i tańca. Po roku wzięli ślub. W marcu minie 50 lat jak Stanisława i Marian
Tęgi zostali małżeństwem.

Muzyka towarzyszy im przez całe życie. Zawsze lubili muzyki słuchać,
ale także chętnie śpiewali. Pan Marian gra na skrzypcach, a córka i wnuki
na akordeonie, organach i gitarze. Razem mogą stworzyć wspaniały ze-
spół. I tak się dzieje, kiedy wszyscy spotykają się w rodzinnym domu.

Stanisława i Marian Tęgi najpierw mieszkali w Tworzanicach. Potem
dostali mieszkanie w starej szkole w Kąkolewie. Wreszcie w 1972 roku
wybudowali swój dom. Pan Marian mówi, że ciągle jeszcze jest w nim coś
do zrobienia i teraz na emeryturze spokojnie wykańcza piętro. Wcześniej
nie zawsze był na to czas.

Pan Marian pracował jako referent do spraw skupu, kierownik świetlicy,
stolarz młyński, a ostatnie 24 lata wyrabiał fotele bujane. Wrócił więc do
zawodu i do tego, co tak naprawdę lubił, do rzeźby. Jeszcze teraz chętnie
tworzyłby w drewnie, ale już tylko dla siebie i dla bliskich. A pani Stani-
sława przez całe zawodowe życie uczyła dzieci. Spod jej ręki wyszły dwa
pokolenia uczniów. Teraz jest na emeryturze i poświęca się bliskim, dla
których bardzo lubi gotować, oraz zespołowi. Bo razem z mężem 10 lat
temu założyli w Kąkolewie zespół śpiewaczy „Wrzos”.

Państwo Tęgi wychowali dwie córki. Jedna, jak mama, uczy matema-
tyki. Druga, siostra zakonna, odeszła niestety na zawsze. Rodzice nigdy
nie przestali za nią tęsknić. Teraz ich największą radością są wnuki. Dziad-
kowie cieszą się ich osiągnięciami w nauce i ich artystycznymi pasjami.
Marzą, by zdrowie pozwoliło im długo jeszcze uczestniczyć w życiu po-
ciech.

Z fotoradarembezpieczniej

Z wizytą u seniorów

Zanim siądziemyna rowery
Po pierwsze więc, rower musi

być odpowiednio wyposażony.
Musi być sprawny posiadać dobre
hamulce i oświetlenie. Tylko taki
pojazd daje gwarancję bezpiecz-
nej jazdy, a przecież o taką właś-
nie chodzi. Każde dziecko chce
szczęśliwie dojechać do szkoły i
szczęśliwie z niej wrócić.

Czy tak będzie, zależy jednak
od nich samych. Policjanci zwra-
cają uwagę, że niezwykle ostroż-
nie włączać trzeba się do ruchu.
Bywa, że młody człowiek nagle
wyjeżdża ze swojej posesji na
ulicę i nie zauważa jadących sa-
mochodów. Od takiego postępo-
wania tylko krok do tragedii.
Równie niebezpieczna jest jazda w

Już wkróce wyciągniemy rowery i wyruszymy w trasy. Dzieci
i młodzież rowerami docierać też będą do szkół. Z myślą o
nich przekazujemy więc kilka informacji o podstawowych za-
sadach korzystania z jednośladów.

grupie, jeden obok drugiego. Na
drogach rowerzyści powinni jechać
„gęsiego”, jeden za drugim. Nie
wolno się też na drogach ścigać,
niebezpiecznie wymijać, „bawić
się” jazdą. Nie wolno również prze-
wozić kolegów czy koleżanek na
rowerach. To mogą robić tylko
osoby pełnoletnie.

I jeszcze jedna uwaga. Otóż
warto pamiętać, o tym by swoje ro-
wery zabezpieczać, gdy zost-
wiamy je przed szkołą, na
boiskach, przed sklepami. Zdarza
się, że złodzieje penetrują teren
właśnie w tym celu, aby kraść jed-
noślady. Bywało, że w jednym mie-
siącu ginęło ich kilkanaście.

Skrzyżowanie, o którym mó-
wimy wymaga od kierowców szcze-
gólnej ostrożności. Bywało, że
właśnie tam dochodziło do kolizji i
wypadków, w których ofiarami byli i
prowadzący, i pasażerowie. Nic
dziwnego, że władze gminy, za-
rządca drogi i policja myśleli o tym,
aby to miejsce w szczególny spo-
sób zaznaczyć.

Chodziło przede wszystkim o to,
by wymusić na kierowcach pojaz-
dów poruszających się po drodze
krajowej zmniejszenie prędkości do
obowiązującej na tym odcinku trasy.

Na drodze krajowej nr 12 Leszno – Gostyń pojawiły się dwa
fotoradary. Jeden stanął w Krzemieniewie, a drugi w Kąkole-
wie. Ten kąkolewski zamontowano tuż przy skrzyżowaniu
drogi krajowej z ulicą Krzywińską i Rydzyńską. Wszystko po
to, by na tym odcinku trasy było zdecydowanie bezpieczniej.

- Fotoradar nie jest niespo-
dzianką dla kierowców. Przy drodze
stoją tablice informacyjne ostrzega-
jące o fotoradarze. Zostały usta-
wione zarówno od strony Leszna
jak i Gostynia – wyjaśnia podin-
spektor Tadeusz Gidaszewski,
naczelnik Sekcji Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie. - Kierowcy doskonale
więc wiedzą, że jeśli przekroczą
dozwoloną prędkość, złamią prze-
pisy ruchu drogowego. Jadąc zbyt
szybko lekceważą prawo i świado-
mie narażają się na zapłacenie
mandatu.

Fotoradar nie sprawi więc, że
samochody automatycznie poru-
szać się będą wolniej, ale nauczy
kierowców, że za przekroczenie
prędkości będą ponosić karę. A to
okazuje się skutecznym narzę-
dziemwwalce z piratami. Fotoradar
w Krzemieniewie ustawiono we
wrześniu ubiegłego roku. Okazało
się, że od tamtego czasu na skrzy-
żowaniu gdzie stoi nie doszło do ani
jednego wypadku, czy kolizji. A były
tam przecież zdarzenia nawet ze

śmiertelnymi ofiarami. Fotoradar w
Kąkolewie stanął dopiero w grudniu,
więc takiej statystyki jeszcze nie ma,
ale będziemy ją śledzić i naszych
czytelników o tym zjawisku informo-
wać.

Fotoradary policja z Leszna
otrzymała od Komendy Wojewódz-
kiej. Poznań dysponował w minio-
nym roku 25 słupami radarowymi z
czego cztery trafiły do naszego po-
wiatu. Jeden z nich zamontowano
właśnie w Kąkolewie. Warto pod-
kreślić, że w instalacji fotoradaru po-
magał samorząd. Gmina
sfinansowała wykonanie stopy be-
tonowej pod słup i koszt energii
elektrycznej. Zapłaci też za legali-
zację odbioru urządzenia. Nikt nie
ukrywa jednak, że było warto po-
nieść taki wydatek. Przede wszyst-
kim dlatego, że na skrzyżowaniu
jest bezpieczniej, ale również dla-
tego, że osoby lekceważące prze-
pisy ruchu drogowego nie
pozostaną bezkarne. W Krzemie-
niewie przez minione pół roku radar

zanotował aż 500 przypadków prze-
kroczenia dozwolonej prędkości.
Tylu kierowców zapłaciło również
mandaty.

Fotoradar to jedno urządzenie,
które policjanci przenoszą zmiejsca
na miejsce, na kolejne 4 słupy.
Średnio więc na skrzyżowaniu w
Kąkolewie działać on będzie przez
tydzień w miesiącu. Zdarzą się jed-
nak okresy, że radar montować się
będzie częściej, lub że działać bę-
dzie przez 10 i więcej dni bez prze-
rwy. Wszystko po to, by nie
uprzedzać kierowców, kiedy urzą-
dzenie zrobi im zdjęcie.

- Kierowcy, którzy zlekceważą
prawo będą wzywani do zapłacenia
mandatu – dodaje Tadeusz Gida-
szewski – Jeśli nie zapłacą sprawę
skierujemy do sądu grodzkiego. Le-
piej więc, by po prostu stosowali się
do przepisów ruchu drogowego, a
co za tym idzie nie stwarzali niebez-
pieczestwa na drodze.
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