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ZłóŜ Ŝyczenia

Julii - 27 VII

Julia Kostyszyn z Osiecznej

Filipowi - 10 VII

Filip Kubacki z Osiecznej

Imię Julia jest żeńską formą
męskiego imienia Julian. Owiana
jest romantyczną mgiełką za
sprawą szekspirowskiej bohaterki
z "Romea i Julii". W prawdziwym
życiu jest osobą niezwykle upo-
rządkowaną, zrównoważoną, sta-
teczną. Lubi władzę, ale sprawuje
ją w sposób dyskretny. Do tego
jest bardzo pracowita, co czyni z
niej równie doskonałego hand-
lowca jak i aktorkę. Jej kolorem
jest czerwień, rośliną winorośl,
zwierzęciem renifer, liczbą
ósemka, a znakiem zodiaku
"Waga". Imieniny obchodzi także:
16 lutego, 8 i 16 kwietnia, 22
maja, 30 lipca, 1 października
oraz 10 i 11 grudnia. W dniu 8
kwietnia świętują te Julie, którymi
opiekuje się francuska zakonnica,
założycielka Zgromadzenia Sióstr
Notre-Dame.

W gminie Osieczna mieszkają
54 osoby o imieniu Julia. Najwię-
cej jest dziewczynek, bo niemal
wszystkie urodziły się już w XXI
wieku. Pań jest tylko kilka, a
wśród nich najwięcej lat ma 28-let-
nia Julia Krakowiak z Wojnowic.

Najmłodsza Julka Rudzińska z
Kąkolewa urodziła się w tym roku.

Julkom życzymy by zawsze
były zdrowe i szczęśliwe. W
Osiecznej mieszka 11 Julek, w
Kąkolewie - 17, w Świerczynie - 4,
w Wojnowicach, Kątach i Popowie
Wonieskim - po 3, w Grodzisku,
Łoniewie, Ziemnicach i Jeziorkach
- po 2 oraz w Witosławiu, Miąsko-
wie, Drzeczkowie, Frankowie i
Dobramyśli - po jednej.

Filip to z greckiego "przyjaciel,
miłośnik koni. Jest bardzo wraż-
liwy i zawsze niesłychanie do-
kładny. Jest obowiązkowy w pracy
i w domu. Filip to energiczny i po-
mysłowy mężczyzna. Bywa do-
skonałym doradcą i rozjemcą.
Jest lubiany w towarzystwie i
uznany za takiego, z którym
można "konie kraść". Z historycz-
nych postaci warto zapamiętać Fi-
lipa Apostoła oraz znanego z
Ewangelii króla Filipa. Kolorem Fi-
lipów jest zielony, rośliną akacja,
zwierzęciem ibis, liczbą sió-
demka, a znakiem zodiaku Lew.
Imieniny obchodzi także: 11 kwiet-
nia, 1 i 3, 6, 11, 14 i 26 maja, 6 i 11
czerwca, 23 sierpnia, 13 i 20
września oraz 22 i 24 paździer-
nika.

W naszej gminie mieszka 22
Filipów. Najstarszym jest Filip
Kuczkowski z Osiecznej, który ma

32 lata. Nie ma więc w gminie Fi-
lipów, staruszków. A najmłodszym
jest roczny Filipek Niedbał z
Osiecznej. Wszystkim Filipom ży-
czymy dużo słonecznych chwil w
życiu. W Osiecznej mieszka 9 Fi-
lipów, w Kąkolewie - 6, w Świer-
czynie - 3, w Łoniewie - 2 oraz w
Grodzisku i Trzebani - po jednym.

URODZENIA09. 05. - Łukasz Wadowiec, Świerczyna23. 05. - Nikodem Ratajczak, Grodzisko29. 05. - Julia Maria Jaraczewska, Kąkolewo

ZGONY24. 05. - Andrzej Marian Gontarz (1944), Osieczna03. 06. - Kazimerz Jan Peisert (1950), Kąkolewo

Gminny Klub Sportowy wykazał się umiejętnościami jest bo-
wiem jedyną drużyną, która nie przegała w tym sezonie żadnego
meczu. Treningi, wysiłek podczas rozgrywanych meczy, wola
walki i zaangażowanie trenera Wiesława Zapłaty sprawiły, że
Tęcza-Osa Osieczna awansowała do A-Klasy. Gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów!

Zlot w Licheniu
Orkiestra Dęta OSP Osieczna wraz z mażoretkami pojechała
w sobotę 28 maja do Lichenia na ogólnopolski zlot orkiestr,
chórów, kapel i zespołów.

Na miejscu prawie 180 grup
muzycznych to jest 5200 wyko-
nawców wspólnie zagrało w hoł-
dzie błogosławionemu Janowi
Pawłowi II. Gminę Osieczna repre-
zentowało 50 osób – członkowie
orkiestry i dwie grupy mażoretek –

z Osiecznej i Kąkolewa. Głównym
celem zlotu było oddanie hołdu Ja-
nowi Pawłowi II w 91. rocznicę
jego narodzin przez amatorski
ruch muzyczny, którego Karol Woj-
tyła – późniejszy Papież - był wiel-
kim orędownikiem i miłośnikiem.

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2011 roku Central-
nej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prosi się o uaktualnienie wpisów do Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy


