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Nasze trojaczki mają juŜ rok!

Ze specjalną wizytą do ro-
dziny państwa Marciniaków z
Osiecznej udał się burmistrz
Stanisław Glapiak. Okazja była
niebywała bowiem dzieci Kasi i
Mariusza świętowały pierwsze
urodziny. Były kwiaty dla mamy,
prezenty dla dzieci i tort dla
wszystkich. Na torcie pojawiła
się świeczka – i tu wystąpił pro-
blem – kto ma zdmuchnąć. Pre-
tendentów do tego czynu było
trzech, a właściwe troje – dwóch
chłopaków i dziewczyna. Tro-
jaczki nie przejęły się tym fak-
tem i poraczkowały każde w
swoją stronę. 

Wszyscy zapozowali do zdjęcia
z burmistrzem, choć okazało się,

że nie jest wcale łatwą sztuką
utrzymać choćby przez chwilę
trójkę ruchliwych dzieci.

Żywe srebra – tak można po-
wiedzieć o rodzeństwie: Mariannie,
Maurycym i Maksymilianie. Wszę-
dzie ich pełno. W domu jest
gwarno, a maleństwa nikogo się
nie boją – przyzwyczajone do tego,
że ktoś ciągle zagląda do ich po-
trójnej spacerówki.

- Niektórzy ludzie kiedy spot-
kają nas na spacerze cieszą się
jakby zobaczyli kominiarza i
mówią, że będą mieli szczęście –
opowiada tata trójki jubilatów.

Jednak największym szczę-
ściem są maluchy dla rodziców i
babci, która pomaga przy wycho-

waniu. Są pogodne, bez przerwy
się uśmiechają, nie chorują i po-
woli zaczynają stawać na nogi.
Prym wiedzie tutaj Marianna, naj-
mniejsza i najdrobniejsza z całej
czwórki. Nie lubi siedzieć na krze-
sełku, woli na czworakach zwie-
dzać dom, przeszkody nie
stanowią już nawet schody. Mau-
rycy i Maksymilian razem się
bawią, choć zdarza się, jak wśród
rodzeństwa, walka o zabawkę.

Wtedy do akcji wkraczają rodzice
lub babcia.

Maluchy rosną jak na droż-
dżach, dwa miesiące temu ważyły
od 6,6 kg go 8,4 kg, są ciekawe
świata, razem się bawią, razem
psocą i razem świętują.

Ukończyły swój pierwszy rok
życia a razem mają już trzy lata i w
tej grupie ich siła. Życzymy im
zatem by były silne, zdrowe, ra-
dosne i szczęśliwe.


