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Irenie - 5 V

Irena Gaumer 
z Osiecznej

Dominikowi - 12 V

Dominik Tomczak 
z Grodziska

Tak nazywała się grecka bogini po-
koju, a imię to nadawano dziewczyn-
kom urodzonym w czasie wojny bądź
w roku zawarcia pokoju. Współcześnie
rzadziej nazywa się dziewczynki Iren-
kami, choć są to dziewczyny pełne hu-
moru, dające sobie ze wszystkim
doskonale radę. Ireny są ambitne i od-
powiedzialne. Na ich radach zawsze
można polegać. Kolorem Ireny jest cyt-
rynowy, zwierzęciem mrówka, rośliną
lipa, liczbą dwójka, a znakiem zodiaku
Lew. Imieniny obchodzi także: 21 i 26
lutego, 5 i 16 kwietnia, 4 maja, 9 i 14
sierpnia, 18 i 20 września oraz 20 paź-
dziernika. 

W naszej gminie mieszkają 64
panie o imieniu Irena. Najstarsza Irena
Gaumer z Osiecznej ma 88 lat, a naj-
młodsza Irena Werno z Kleszczewa -
19 lat. 

W Osiecznej mieszka 18 Irenek, w
Kąkolewie - 13, w Świerczynie i Gro-
dzisku - po 7, w Kątach - 5, w Łoniewie
- 3, w Trzebani i Wolkowie - po 2 oraz
w Drzeczkowie i Frankowie, Dobramy-

śli, Kleszczewie, Popowie Wonieskim,
Jeziorkach i Ziemnicach - po jednej.
Wszystkim Irenom życzymy szczęścia i
zdrowia.

Imię Dominik wywodzi się z łaciny i
w dosłownym brzmieniu znaczy „nale-
żący do Pana”. Na liście imion pojawił
się w XIV wieku, ale najbardziej popu-
larnym był w wiekach XVII i XVIII. Nie-
gdyś imię to nadawano dzieciom
urodzonym w niedzielę. Dominik jest
obdarzony siłą woli i sporym bagażem
niezdecydowania. Charakteryzuje go
mieszanka wahań i nagłych decyzji.
Jest obiektywny. Można z nim rozma-
wiać na każdy temat, bez obawy, że
popadnie w fanatyzm, czy ironię. Nie-
świadomie otacza się ludźmi, na któ-
rych ma spory wpływ. Tworzy wokół
siebie maleńki własny dwór. Lubi dobre
jedzenie i szlachetne trunki. Jego kolo-
rem jest zielony, rośliną platan, zwie-
rzęciem sikorka, liczbą trójka, a
znakiem zodiaku Wodnik. Imieniny ob-
chodzi kilkanaście razy w roku. Także 9
marca, 9 kwietnia, 6 lipca, 4, 8 o 27
sierpnia, 14 września, 5 i 27 listopada,
20 i 29 grudnia. 

W gminie Osieczna mieszka 52
Dominików. Nie ma wśród nich star-
szych panów, gdyż najwięcej lat ma
Dominik Schulz z Osiecznej który uro-
dził się w 1972 roku. Natomiast naj-
młodszy Dominiczek Tomczak ma
zaledwie dwa miesiące i mieszka w

Grodzisku. I tym dużym, i tym maleńkim
Dominikom życzymy, by zawsze spoty-
kało ich dobro. W Osiecznej mieszka 14
panów o imieniu Domink, w Kąkolewie -
8, w Grodzisku i Świerczynie - po 5, w
Kątach - 4, w Frankowie - 3, w Łonie-
wie, Wolkowie i Ziemnicach - po 2 oraz
w Drzeczkowie, Witosławiu, Miąskowie,
Berdychowie, Jeziorkach, Trzebani i
Wojnowicach - po jednym. 

URODZENIA
02. 04. – Lena Cykman, Boniewo
05. 04. – Piotr Erenfeld, Osieczna
05. 04. – Aleksander Walkiewicz, Kąkolewo
13. 04. – Emilia Szajna, Jeziorki
ZGONY
11. 04. – Mirosław Cyka (1961), Osieczna
16. 04. – Krystyna Ciesielska (1961), Kąkolewo

Wędkarze nad kanałem

Nad Kanałem Wojnowickim
wędkarze Koła Osieczna roze-
grali dwuturowe zawody węd-
karskie o Mistrza Koła na 2012
rok w wędkarstwie spławiko-
wym.

Zawody rozegrane zostały
zgodnie z zasadami organizacji
sportu wędkarskiego PZW na
żywej rybie. Obsadzone zostały
wszystkie kategorie: kadeci -
12 uczestników, kobiety - 3 uczest-
niczki, kategoria junior - 3 uczest-
ników, w kategorii U23 -
2 uczestników, kategoria senior -
20 uczestników. Sędziowali: Ry-
szard Dworacki i Dariusz Kostka,
sekretarzem zawodów był Mieczy-
sław Ratajczak, sprawy organiza-
cyjne prowadził Jacek Borowiec.
Catering przygotowała firma pani
Marzeny Samól. Łowiono drobną

rybę, przeważały małe płocie i
leszcze, w drugiej turze dominu-
jącą rybą łowioną przez wędkarzy
były ukleje. Po dwóch trzygodzin-
nych turach ustaliła się następu-
jąca klasyfikacja:

Kategoria Senior 
I miejsce kol. Tomasz Franek -

9930 gram ryb
II miejsce kol. Damian Dwo-

racki - 8600 gram ryb
III miejsce kol. Tomasz Flak -

7940 gram ryb
Kategoria U23
I miejsce kol. Hubert Skrzypek

– 9910 gram ryb
II miejsce kol. Mateusz Kostka -

7240 gram ryb
Kategoria junior
I miejsce kol. Michał Kubiaczyk

- 5650 gram ryb
II miejsce kol. Jan Nowicki -

2080 gram ryb
III miejsce kol. Tobiasz Grun -

1810 gram ryb
Kobiety i kadeci rozgrywali

jedną turę zawodów
Kategoria kobiet:
I miejsce kol. Roksana Szma-

nia - 1850 gram ryb
II miejsce kol. Wanda Guzi-

kowska - 1470 gram ryb
III miejsce kol. Aleksandra

Grześkowiak - 840 gram ryb
Kategoria Kadet : 
I miejsce kol. Krzysztof Basiń-

ski - 2160 gram ryb
II miejsce kol. Jakub Wojdowski

- 2050 gram ryb
III miejsce kol. Kamil Bajon -

1120 gram ryb

Dopiero żegnaliśmy odcho-
dzącego na emeryturę, pracują-
cego przez wiele lat w Urzędzie
Miasta i Gminy w Osiecznej,
radcę prawnego – Tadeusza
Urbana, a już przyszedł czas na
prezentację i powitania nowej
osoby zatrudnionej na tym sta-
nowisku.

Tak właśnie było podczas ostat-
niej sesji Rady Miejskiej w Osiecz-
nej. Burmistrz Stanisław Glapiak
przestawił prawnika – Krzysztofa
Bojarczuka, który rozpoczął pracę
w Urzędzie 12 marca.

Poza tym przywitaniem sesja
toczyła się zwykłym trybem i oczy-
wiście radni podejmowali uchwały.
Tym razem było ich siedem, a do-
tyczyły uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej w miejscowości
Kąkolewo, uchwalenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Osieczna, przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Gro-
dzisko, zlecenia realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, braku zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy
na rok 2013 środków stanowią-
cych fundusz sołecki, zmian w
uchwale budżetowej na 2012 rok,
zmian w wieloletniej prognozie fi-
nansowej Miasta i Gminy
Osieczna na lata 2012-2023.

Sesja


