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ZłóŜ Ŝyczenia

Klarze - 11 VIII

Klara Paluszkiewicz
z Osiecznej

Bolesławowi - 19 VIII

Bolesław Pawłowski
z Osiecznej

Imię Klara ma łacińskie pocho-
dzenie. Znaczy "jasna", "czysta"
albo "sławna". Imię to wsławiła
święta Klara, uczennica świętego
Franciszka z Asyżu i założycielka
zakonu sióstr klarysek. Klara nie-
mal zawsze jest "kimś innym niż
wszyscy". Jej pasje i cele nie za-
wsze są zrozumiałe dla tak zwa-
nego przeciętnego zjadacza
chleba. Klary to urodzone arysto-
kratki, które dobrze czują się w eli-
tarnym gronie. Imieniny obchodzą
także: 2 lutego, 7, 16 i 17 kwietnia,
7 maja oraz cztery razy w sierp-
niu: 9, 11, 12 i 18.

W naszej gminie mieszkają
tylko trzy panie o imieniu Klara. Aż
dziwne, że od 1940 roku nadano
je dziewczynce tylko raz, sześć lat
temu. I to właśnie ta Klara jest naj-
młodsza. To Klara Paluszkiewicz
z Osiecznej. Pani Klara Szyd-
łowska z Osiecznej ma 85 lat, a

Bolesław to rodowe imię z
Piastów. Początkowo zarezerwo-
wane było wyłącznie dla książąt,
a dopiero w XIV wieku wolno je
było nadawać zwykłym śmiertelni-
kom. Oznacza kogoś, kto prze-
znaczony jest do zdobywania
sławy. Wśród dynastii Piastów
było aż 44 Bolesławów, a najsław-
niejsi to Bolesław Chrobry i Bole-
sław Krzywousty. Bolek, Boleś,
Bolko jest ponoć stały w uczu-
ciach, obdarzony wielką intuicją,
która pozwala mu w sposób nie-
mal doskonały kierować ludźmi.
Nie przywiązuje wielkiej wagi do
luksusów. Kocha domową kuch-
nię, swój ulubiony fotel i spokój
domowego ogniska. Zawsze ma
czas dla żony i dzieci. Jego kolo-
rem jest purpura, zwierzęciem
lew, rośliną dąb, a znakiem zo-
diaku Lew. Imieniny obchodzi
także 29 stycznia.

W naszej gminie imię Bolesław
ostatni raz nadano chłopcu w
1969 roku. Najmłodszy Bolesław
Otto z Ziemnic ma więc 42 lata. A
najstarszym jest Bolesław Glapiak
z Kąkolewa, który urodził się w

1925 roku. W całej gminie
mieszka tylko 9 Bolesławów. W
Kąkolewie i w Kątach - po 2 oraz
w Wojnowicach, Trzebani, Mią-
skowie, Osiecznej i Ziemnicach -
po jednym. Wszystkim życzymy
zdrowia i szczęścia.

URODZILI SIĘ:14. 05. - Jan Berliński, Osieczna14. 05. - Joachim Berliński, Osieczna09. 06. - Zofia Kraśner, Witosław09. 06. - Maksymilian Świadek, Świerczyna09. 06. - Laura Wawrzyniak, Kąty13. 06. - Marianna Marciniak, Osieczna13. 06. - Maksymilian Marciniak, Osieczna13. 06. - Maurycy Marciniak, Osieczna17. 06. - Ewa Juchniewicz, Osieczna20. 06. - Tobiasz Urbański, Świerczyna23. 06. - Dawid Frąckowiak, Popowo Wonieskie25. 06. - Mikołaj Musielak, Ziemnice27. 06. - Maciej Meissner, Kąty28. 06. - Nikodem Juskowiak, Grodzisko30. 06. - Hubert Koźlik, Ziemnice01. 07. - Lena Golembka, Świerczyna02. 07. - Kacper Zieliński, Kąkolewo
ZMARLI:06. 06. - Stefania Krajs (1935), Drzeczkowo23. 06. - Kazimierz Szczepaniak (1925), Kąkolewo24. 06. - Czesław Pawłowski (1918), Łoniewo24. 06. - Jerzy Szymański (1951), Osieczna29. 06. - Małgorzata Agnieszka Ostrowska (1987), Osieczna01. 07. - Wiesław Rabuliński (1945), Kąkolewo03. 07. - Danuta Wojtaszek (1949), Wolkowo06. 07. - Stanisława Irena Matyja (1933), Osieczna13. 07. - Zygmunt Teodor Szułczyński (1925), Świerczyna

Z wizytą u seniorów
W piątek, 1 lipca, swoje złote gody obchodzili Marta i Leon
Walenciakowie z Wolkowa. Obydwoje mają po 75 lat.

Kiedy się poznali pan Leon pra-
cował w gospodarstwie w Jezior-
kach, potem rozwoził towar do
sklepów, na krótko zatrudnił się w
cegielni. A pani Marta pomagała
rodzicom w gospodarstwie. Wtedy
mieli 12 hektarów i pełne ręce
pracy. Zaraz po ślubie młodzi na
jakiś czas zamieszkali w Osiecz-
nej. Ale gdy rodzice pani Marty
zostali w domu sami, młodzi po-
stanowili wrócić i już na stałe zająć
się rolnictwem. W Wolkowie są
razem od 48 lat.

Tu urodził się syn i córka pań-
stwa Walenciaków. Syn z żoną i
dwójką dzieci mieszkają razem z
rodzicami. W 1992 roku przejęli
gospodarstwo. Teraz mają też tro-
chę więcej ziemi. Pracują więc na
niej wszyscy. Pan Leon głównie
przy krowach, a pani Marta trochę
na podwórku, trochę w kuchni. Po-
magają jak mogą. Niestety, pani
Marta poważnie choruje na kręgo-

słup i ma coraz większe kłopoty z
chodzeniem. Kiedyś bardzo lubiła
wyjeżdżać, teraz sama nie może
wybrać się nigdzie. Nic dziwnego,
że jej jedynym marzeniem jest, by
nie pogarszało się zdrowie. I by
mogła jeszcze samodzielnie od-
wiedzać córkę, która wybudowała
się niedaleko nich. Póki co, co-
dziennie do niej “wpada”. A syn tuż
obok buduje nowy dom. Pokój dla
rodziców jest już gotowy. Co
prawda państwo Walenciakowie
mówią, że starych drzew się nie
przesadza i że zostaną na swoim,
to jednak bliscy zapewne przeko-
nają ich, że w nowym będzie wy-
godniej. Na gwiazdkowe święta
mają tam już mieszkać. Jubilaci
doczekali się trójki wnucząt.
Wszyscy świętowali jubileusz
dziadków. I wszyscy życzyli im stu
lat. Gazeta się do tych życzeń do-
łącza.

Biuro Rachunkowe
D E K R E T

Monika Jankowska
Kąkolewo ul. Krzywińska 21

64-113 Osieczna
tel. 501 128 779

Serdecznie zapraszam firmy do współpracy!

Klara Majchrzak z Kąkolewa 61.
Paniom Klarom życzymy dużo,
dużo słońca w życiu.


