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ZłóŜ Ŝyczenia
Małgorzacie - 20 VII

Małgorzata po-
chodzi z greckiego, a
w dosłownym prze-
kładzie znaczy
"perła". Imię to uży-
wane jest w wielu
krajach, a niekiedy
kojarzone z nazwą
kwiatka - margaretką.
Małgorzata jest ko-
bietą otwartą, uroczą
w obejściu. Łatwo się
przywiązuje. Jest ko-
leżeńska. Często
życie płata jej złośliwe
figle. Małgośki lubią
krąg rodzinny, są do-
brymi żonami, mat-
kami, paniami domu. Bywają łakome i kapryśne oraz nad
wyraz kochliwe. Ich kolorem jest zielony, rośliną klon,
zwierzęciem pstrąg, liczbą szóstka, a znakiem zodiaku
Ryby. Imieniny obchodzą także: 18 stycznia, 3, 22 i 25 lu-
tego, 10 i 13 kwietnia, 10 czerwca, 13 lipca, 27 sierpnia,
17 i 25 października, 2 i 23 listopada oraz 30 grudnia.

Imię cieszyło się wielką popularnością w latach 60. i
70. poprzedniego wieku, z tego okresu pochodzi aż 75
pań Małgorzat spośród 123 mieszkających w naszej
gminie. Najwięcej Małgosiek jest w Osiecznej - 36, o
jedną Gosię mniej jest w Kąkolewie. W Świerczynie
mieszka 12 Małgoś, w Grodzisku 7, w Łoniewie 6, w Ką-
tach i Wojnowicach po 5, w Popowie, Drzeczkowie,
Frankowie, Ziemnicach, Jeziorkach i Kleszczewie po 2,
zaś w Dobramyśli, Witosłwaiu, Trzebani, Miąskowie po 1
Małgosi. Wszystkim Małgorzatom, Małgosiom, Gosiom i
Gosieńkom życzymy spełnienia marzeń.

Małgorzata Suszek z Kąko-
lewa ze swoimi uczniami

Tomaszowi - 3 VII
Tomasz dosłownie

oznacza bliźniaka. Ma
wielu patronów i za-
pewne z tego powodu
zadomowił się u nas
już w średniowieczu.
Później odnotował
spadek popularności,
dziś znów mamy re-
nesans Tomasza i to
nie tylko w Polsce, bo
okazuje się, że w
ostatnim 10 - leciu był
najczęściej nadawanym imieniem w Anglii i Walii. To-
masz to pan kulturalny, inteligentny i szlachetny. Ma dar
zjednywania sobie ludzi. Rodzinę zakłada wcześnie. Jest
miłośnikiem przyrody i uwielbia wycieczki w plener. Jego
kolorem jest niebieski, rośliną jałowiec, zwierzęciem
pyton, a znakiem zodiaku Wodnik. Imieniny obchodzi
również: 7 marca, 22 czerwca, 12 i 22 września, 18 lis-
topada oraz 21 i 29 grudnia.

W naszej gminie jest aż 120 Tomaszów. Wielką po-
pularnością cieszyło się imię Tomasz w latach 70. i 80.
poprzedniego wieku. Z tego czasu pochodzi aż 77 Tom-
ków mieszkających w gminie Osieczna. Najwięcej, bo 37
jest w Kąkolewie, 32 - w Osiecznej, 11 - w Świerczynie,
7 - w Grodzisku, po 5 w Kątach i Wojnowicach, 4 - w Ło-
niewie, po 3 w Ziemnicach i Drzeczkowie, po 2 Tomków
jest w Miąskowie, Popowie, Kleszczewie, Jeziorkach i
Witosławiu, po jednym zaś w Wolkowie i Trzebani. Naj-
starszym spośród nich jest Tomasz Antoniak z Osiecz-
nej, który za kilka miesięcy skończy 55 lat, najmłodszy
Tomek Płócieniczak z Grodziska w sierpniu będzie świę-
tował roczek. Wszystkim Tomaszom życzymy wielu pro-
myków słońca na każdy dzień.

Tomek Domagała
z Osiecznej

Mecz Polska - Jemen rozegrany został w sobotnie czerwcowe popołudnie na boisku w Kąkolewie. Nasza narodowa reprezentacja –
Oldboye osieccy wygrali osiągając wynik 7:3. Nie zakwalifikowali się jednak do finału Mistrzostw Świata, bo rozgrywka była na pozio-
mie partnerskim. Przedstawiciele Półwyspu Arabskiego, którzy „kopali w nogę” z Oldboyami, to emigranci mieszkający od wielu lat w
Polsce. Są oni przedstawicielami Stowarzyszenia Kulturalnego Jemeńczyków i co roku spotykają się by na obczyźnie promować swą
rodzimą kulturę. Tym razem spotkali się w Dworku Stadninie Koni w Jeziorkach, a w ramach rozrywki zagrali mecz z miejscową dru-
żyną. Piłkarze wymienili się pucharami, goście otrzymali materiały promujące gminę.

Tym razem, czwarta już z
kolei, impreza odbędzie się
nad jeziorem w Górznie.
Głównym organizatorem
spotkania w plenerze jest Za-
rząd Regionu Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów.
Senioriada odbędzie się w 28
marca od godz. 14.00

Na imprezę zaproszeni są
członkowie 12 kół z powiatu.
Przewiduje się, że przyjedzie
około 700 osób. Między innymi
będą zespoły śpiewacze nale-
żące do Związku. Wezmą one
udział w przeglądzie artystycz-
nym. Na estradzie pojawi się aż
osiem zespołów. A potem będzie
seniorada sprawnościowa i mnó-
stwo zabawy. Seniorzy będą
mogli skorzystać z posiłku i na-
pojów.

A około godziny 18.00 roz-
pocznie się w Górznie impreza
pod nazwą "Wianki". Będą
wianki na jeziorze, występ ze-
społu tanecznego oraz fajer-
werki. Tę część imprezy
organizuje Gminne Centrum Kul-
tury z Krzemieniewa. A zapro-
szenie kieruje do wszystkich
mieszkańców gminy i regionu.
Także do swoich sąsiadów z
Osiecznej.

Kolejna
seniorada


