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ZłóŜ Ŝyczenia
Józefowi - 19 III

Józef pochodzi
z języka hebraj-
skiego i według
Biblii imię to na-
dane zostało przez
Rachelę jej uprag-
nionemu synowi.
Można zatem przy-
jąć, że w domyśle
znaczy "niech Pan
da drugiego syna".
Świętych patronów
Józefów jest kilku,
a imię przed laty
było w Polsce bar-
dzo popularne.
Dziś rzadziej już
nadaje się je
małym chłopcom. Przysłowie mówi, że "Józefowa
cnota jaśniejsza od złota". I to prawda, bo Józef jest
mężczyzną stałym w wierzeniach i przekonaniach,
cieszy się autorytetem i szacunkiem znajomych i przy-
jaciół. Kolorem Józefa jest czerwień, zwierzęciem re-
nifer, rośliną kasztanowiec, liczbą jedynka, a znakiem
zodiaku Koziorożec. Imieniny obchodzi także: 29
stycznia, 4, 14, 15 i 28 lutego, 1 marca, 17 kwietnia,
1 maja, 23 i 28 czerwca, 4 lipca, 25 i 27 sierpnia, 18
września oraz 14 listopada.
Józefów w naszej gminie jest aż 70. I co ciekawe,

nie ma wśród nich małych chłopców. Ostatni raz imię
to otrzymał Józef Niwczyk z Ziemnic w 1982 roku. A
najstarszy jest Józef Krauze ze Świerczyny, który
właśnie skończył 87 lat. Najwięcej Józefów mieszka
w Kąkolewie - aż 22, w Osiecznej jest 17 Józefów, w
Świerczynie - 8, w Grodzisku i Popowie Wonieskim -
po 4, w Ziemnicach - 3, w Trzebani, Wolkowie, Mią-
skowie i Wojnowicach - po 2, oraz w Kleszczewie, Je-
ziorkach, Łoniewie i Popowie Wonieskim po jednym.
Panom Józefom życzymy samych dobrych dni.

Gabrieli - 24 III
Gabriela to

pani o wielkim,
s z l a c h e t n y m
sercu i ogromnej
wiedzy. W tłuma-
czeniu z hebraj-
skiego oznacza
"osobę silną Bo-
giem". Łucja Da-
nielewska pisze w
wierszu, że Gab-
riela jest jak "sło-
n e c z n a
niedziela". Panie
o tym imieniu
mają wielkie pre-
dyspozycje, by
zostać świetnymi
naukowcami, pi-
sarkami, muzy-
kami. Są też
mi łośniczkami
piękna. Gabriela
uwielbia artystyczne przedmioty i wśród takich potrafi się
relaksować. Lubi gości i wystawne przyjęcia. Zawsze jest
świetnie ubrana i może być ozdobą każdegomężczyzny.
Jej kolorem jest niebieski, zwierzęciemmysz, rośliną len,
liczbą jedynka, a znakiem zodiaku Waga. Imieniny ob-
chodzi także: 25 stycznia, 1 i 27 lutego, 17 lipca, 17 paź-
dziernika i 19 grudnia.
W gminie Osieczna mieszkają tylko 24 panie o imie-

niu Gabriela. Najwięcej lat ma Gabriela Klak z Popowa
Wonieskiego, która za kilka dni skończy 69 lat. A naj-
młodsza Gabrysia Padurska mieszka w Osiecznej i ma
prawie 5 latek. Wszystkim paniom i dziewczynkom o tym
imieniu życzymy, by zawsze były szczęśliwe. W Kąkole-
wie mieszka 7 Gabrieli, w Osiecznej - też 7, w Grodzisku
i w Ziemnicach - 3, w Świerczynie - 2 oraz we Frankowie
i Popowie Wonieskim - po jednej.

Józef Niwczyk z Ziemnic z
synem Józefem

Gabrysia Padurska
z Osiecznej

Szkoła Świerczyna
W piątek 13 lutego szkoła pod-

dała się nastrojowi DNIA ZAKO-
CHANYCH. Tradycyjnie już pojawił
się zespół listonoszy Poczty wa-
lentynkowej, który roznosił listy,
kartki, serduszka, a także skromne
upominki. Z zabawy tej nie zostali
wykluczeni nauczyciele, którzy
zostali obdarowani odrobiną słow-
nej czułości. Dzień św. Walentego
rozjaśnił szarą szkolną codzien-
ność.
Tradycją Szkoły Podstawowej

w Świerczynie jest przeprowadza-
nie konkursu plastycznego na naj-
ciekawszą walentynkę. Zadanie
uczniów polegało na wykonaniu
dowolną techniką najpiękniejszej i
najoryginalniejszej kartki walentyn-
kowej. Prace oceniano w dwóch

kategoriach: I kategoria - klasy I -
III, II kategoria - klasy IV - VI. Za
najważniejsze kryteria uznano: sa-
modzielność, oryginalność i i este-
tykę. Właśnie takie walentynki
ocenione zostały najwyżej, a ich
autorom przyznano dyplomy i na-
grody. Wyniki konkursu: Klasy I -
III: I miejsce - Patrycja Klimkowska
(kl. I), II miejsce - Katarzyna Go-
rzelańczyk (kl. III), III miejsce - Na-
talia Klimkowska (kl.III),
wyróżnienie - Weronika Konieczna
(kl.III). Klasy IV - VI: I miejsce - Da-
niela Lorkiewicz (kl.VI), II miejsce -
Anna Grobelna (kl. VI), III miejsce
- Kinga Wawrzyniak (kl. IV).
Rozstrzygnięty został we-

wnątrzszkolny konkurs czytelni-
czo-polonistyczny "Moja lektura -

najciekawsza okładka”. Zadanie
polegało na zaprojektowaniu do-
wolną techniką okładki książki. Na-
grodzone i wyróżnione osoby: I
miejsce - Martyna Bartkowiak (kl.
II), II miejsce - Bartek Kolańczyk
(kl.I), III miejsce Paula Wojcie-
chowska (kl. III); wyróżnienia: Bar-
tek Gano (kl.III), Natalia
Klimkowska (kl. III), Wiktoria Lor-
kiewicz (kl. IV).
Uczniowie klasy pierwszej w

lutym zostali pasowani na czytelni-
ków. Uroczystość ta na stałe
weszła do kalendarza wydarzeń
szkolnych. Pasowanie na czytel-
nika to oficjalne przyjęcie pierw-
szoklasistów do grupy czytelników
biblioteki szkolnej. Pod koniec
pierwszego semestru, gdy naj-
młodsi uczniowie wykazują się
znajomością alfabetu, a czytanie
nie sprawia im już poważnych trud-
ności uroczyście zostają przyjęci
do grona czytelników.

Nordic Walking
Nikt chyba nie zaprzeczy, że nawet

podczas zimy należy dbać o zdrowie,
kondycję i sylwetkę. Wszyscy to wie-
dzą, ale niestety niektórzy tylko wie-
dzą…

Trudno jest zabrać się do ćwiczeń,
jeśli nie ma się odpowiedniej motywa-
cji. Czując, że wiosna już niedaleko i
wiedząc, że wkrótce przyjdzie czas by
zrzucić zimowe płaszcze postanowi-
liśmy naszym czytelnikom dać wspar-
cie, motywację i pomysł na ćwiczenia,
które są idealne na każdą porę roku.
Nasza redakcja wspólnie z Szpitalem
Rehabilitacyjno-Leczniczym Dla Dzieci
i Młodzieży w Osiecznej organizuje
spacer na świeżym powietrzu. Naszym
zamiarem jest zapoznanie i zachęcenie
mieszkańców naszej gminy do upra-
wiania popularnej ostatnio dziedziny
sportu - marszu nordyckiego – Nordic
walking.

Nordic walking - to forma rekreacji
polegająca na marszach ze specjal-
nymi kijami. Od kilku lat marsze nor-
dyckie organizowane są w Lesznie.
Tam też powstała specjalna trasa Nor-
dic walking, która przebiega również
przez naszą gminę. Wiele osób wie, że
w Osiecznej propagatorem tego ro-
dzaju sportu jest ksiądz proboszcz
Zdzisław Łuniewicz. Osiemdziesiąt par
kijków do Nordic walkingu jest na wy-
posażeniu Szpitala Rehabilitacyjno-
Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży.
Mamy wspaniałe tereny, na których
można tworzyć trasy i chodzić. Posta-
nowiliśmy więc wykorzystać ten wielki
potencjał.

W trasę wyruszy więc grupa kura-
cjuszy ze szpitala, oni chętnie pokażą
jak prawidłowo używać kijków. Ci, któ-
rzy specjalnych kijów nie posiadają
mogą się posłużyć kijami narciarskimi,
lub też wypożyczyć kije ze szpitala.

Już dziś chcielibyśmy zachęcić na-
szych czytelników do tej formy ruchu. Z
„kijami” można spacerować o każdej
porze roku. Dlatego zaczniemy już
zimą. O dokładnym terminie i prze-
biegu trasy poinformujemy już wkrótce
za pomocą lokalnych mediów, plaka-
tów, strony internetowej
www.osieczna.pl.

Zapraszamy wszystkich, bo Nordic
walking jest sportem dla ludzi w każ-
dym wieku, niezależnie od kondycji.

Specjaliści medycyny twierdzą, że
Nordic Walking pomaga w usprawnie-
niu układu oddechowego i sercowo-
naczyniowego. Rozwija też wszystkie
mięśnie nóg, rąk, mięśnie tułowia, ra-
mion i barków, zwiększa mobilność
górnego odcinka kręgosłupa i łagodzi
napięcia mięśniowe w okolicy barków.
Niewielkie obciążenie stawów u osób
ćwiczących nordic walking sprawia, że
jest zalecany osobom otyłym. Nie po-
garsza także stanu obolałych stawów,
zwłaszcza kolanowych. Ponadto w po-
równaniu ze zwykłym chodem, upra-
wiający Nordic walking spala
przeciętnie od 20 % do 40 % więcej ka-
lorii. Kijki pomagają również w utrzy-
maniu lepszej postawy, równowagi i
stabilności podczas chodu w trudnym
terenie.

Poza tym Nordic walking w nieuza-
sadniony sposób wyzwala z organizmu
hormony szczęścia, dobrego nastroju,
niwelując jednocześnie zmęczenie. Ci
którzy spróbowali już o tym wiedzą.

ALDONA KORBIK


