
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Z łóż życzenia 
Malwinie - 4 VII

Malwina Klabik

z Frankowa

Dawidowi - 15 VII

Dawid Balcerek

z Osiecznej

Malwina to imię pochodzące z
języka germańskiego i będące że-
ńską formą imienia Malwin, które
to powstało od słów mahal (spra-
wiedliwość) i wini (przyjaciel). Imię
to oznacza przyjaciela strzegą-
cego prawa.

Kobieta nosząca to imię jest zu-
pełnie nietypową osobowością jak
na obecne czasy. Pieniądze i ka-
riera w ogóle nie są dla niej ważne,
nie marzy też o sprawowaniu wła-
dzy, nawet w swojej rodzinie, mimo
iż tak naprawdę posiada do tego
spore wrodzone predyspozycje. 

Największy urok Malwiny tkwi
w jej spontaniczności, niefrasobli-
wości i radości z życia. Każdego
potrafi zarazić swoim entuzjaz-
mem. To bardzo otwarta i optymis-
tyczna kobieta. Nie marnuje czasu
danego jej na ziemi, ciągle coś
robi, coś nowego planuje i cieszy
się każdą chwilą. Ludzi dążących
do władzy oraz kariery uważa za
płytkich i unika kontaktu z nimi.
Ogólnie jednak jest bardzo życz-
liwa i pozytywnie nastawiona do
świata. Znajomi lubią przebywać w
jej towarzystwie i dobrze się z nią
czują. Jej dobry humor oraz ser-
deczna wesołość zbawiennie
wpływają na otoczenie. Malwina
posiada przez to wielkie grono
prawdziwie oddanych przyjaciół.
Są oni gotowi poświęcić jej każdą
swoją wolną chwilę.

Malwina imieniny obchodzi 4
lipca.

Szczęśliwym kolorem Malwiny

jest beżowy, kamieniem - jaspis,
znakiem zodiaku - byk, liczbą - 1,
planetą - Wenus.

W gminie Osieczna mieszka 21
pań o imieniu Malwina. Wszystkie
są młode. Najstarszą jest 32-letnia
Malwina Maćkowska z Kąkolewa,
najmłodszą - 7-letnia Malwina Gu-
zikowska z Osiecznej.

Najwięcej Malwin mieszka w
Kąkolewie - jest ich tam siedem,
pięć w Osiecznej i po jednej w:
Frankowie, Grodzisku, Kątach,
Miąskowie, Łoniewie, Wojnowi-
cach, Drzeczkowie, Ziemnicach i
Świerczynie. 

Dawid jest to imię pochodzenia
hebrajskiego, oznacza: dowódca,
opiekun, również godny kochania,
ukochany. W Polsce występuje od
XIII wieku.

Dawid to bardzo aktywny i ruch-
liwy mężczyzna. Potrzebuje uczest-
niczyć w życiu świata - koniecznie
do wszystkiego musi się mieszać,
doradzać, wybierać, zmieniać, ina-
czej czuje się niepotrzebny, a więc
nieszczęśliwy. Osądza jednak wed-
ług swojej miary i własnego punktu
widzenia. Poświęca uwagę tylko
tym zajęciom, które dają mu satys-
fakcję i przyjemność. Jego słabym
punktem jest duma - nieustannie
chce imponować i zdobywać apro-
batę otoczenia. Dawid jest nadto
pomysłowy, ambitny i konsek-
wentny. Posiada zdolności organi-
zatorskie oraz zmysł dyplomaty i
spryt handlowca. Nigdy nie odkłada
pracy na później. W związku stawia
na przyjemności i poszukuje zrozu-
mienia, przy czym nie boi się samo-
tności.

Jest niestety wielkim egocentry-
kiem, dlatego raczej nie ma zbyt
wielu przyjaciół. Wszystko osądza
według swojej miary i własnego
punktu widzenia - jest bardzo su-
biektywny i niesprawiedliwy. W
życiu stawia na przyjemności.
Rzadko przejmuje się i interesuje
opinią innych, również w kontekście
własnej osoby. Zachowuje zimną
krew i dowcip nawet w mało kom-
fortowych sytuacjach.

Dawid nierzadko zmienia swoje
otoczenie i miejsce zatrudnienia.
Posiada umysł ścisły oraz zdolności
artystyczne. Może również odnosić
sukcesy sportowe. Jest  mężczyzną

o nieprzeciętnej inteligencji - bardzo
szybko pojmuje zarówno całość jak
i szczegóły danego problemu. Ma
wiele zapału i wielkie możliwości,
ale także swój własny plan na życie.

Dawid imieniny obchodzi także:
24 stycznia, 1 marca, 24, 26 maja,
17 września, 29, 30 grudnia.

Szczęśliwym kolorem imienia
Dawid jest niebieski, kamieniem -
szafir, liczbą - 5, kolorem - niebieski,
zwierzęciem - koń, a rośliną - po-
krzywa. 

W naszej gminie mieszka 57
Dawidów. Najstarszym jest 47-letni
Dawid Bartlewicz ze Świerczyny,
najmłodszym niespełna 4-letni
Dawid Kasiński z Drzeczkowa.

Najwięcej, bo aż 17 Dawidów
mieszka w Osiecznej, 13 - w Kąko-
lewie, 5 - w Grodzisku, po 4 w
Świerczynie i Popowie Wonieskim,
po 3 w Łoniewie i Kątach po dwóch
w Dobramyśli i Wojnowicach oraz
po jednym w: Jeziorkach, Berdy-
chowie, Ziemnicach i Drzeczkowie.

URODZENIA
07. 05. - Zofia Cugier, Wojnowice
10. 05. Jakub Juskowiak, Kąkolewo
10. 05. - Aleksander Klupczyński, Osieczna
12. 05. - Emilia Kaczmarek, Osieczna
25. 05. - Maria Janina Berlińska, Osieczna
29. 05. - Julia Kasińska, Drzeczkowo

ZGONY

15. 05. - Józef Michalak (1926), Osieczna
16. 06. - Gabriela Kowalska (1951), Kąkolewo
01. 06. - Sabina Marcinowska (1922), Osieczna
05. 06. - Stanisław Wojtkowiak (1922), Popowo W.

Na XIV sesję Rady

Miejskiej W Osiecznej

przybyło 14 radnych.

Wszyscy przybyli udzie-

lili Burmistrzowi Miasta

i Gminy Osieczna abso-

lutorium z wykonania

ubiegłorocznego bu-

dżetu. Oznacza to, że

plan budżetowy został

wykonany zgodnie z

oczekiwaniami. 


