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Z łóż życzenia 
Ilonie - 18 VIII

Ilona Nowacka
z Osiecznej

Bartoszowi - 24 VIII

Bartosz Wudarczak
ze Świerczyny

Ilona to węgierska forma imie-
nia Helena. Ilona - to brzmi jak imię
strażniczki tajemnic, nimfy opieku-
jącej się źródłami i leśnej boginki.
Imię to wydaje się nasączone
wodą i nasycone zielenią. Ilona to
imię, które podobnie jak Helena
pochodzi od greckiego słowa he-
lene i selene, co oznacza księżyc.

Kobieta nosząca to imię zdecy-
dowanie jest romantyczką i cecha
ta w wydatny sposób wpływa na jej
życie, nie tylko uczuciowe. Poza
tym bowiem jest kobietą twardo
stojącą po ziemi, zdecydowaną,
odpowiedzialną i staranną. To ko-
bieta sukcesu! Dzięki pozytyw-
nemu podejściu do życia i wielkiej
pewności siebie, może spełniać
swe marzenia o karierze i szczę-
ściu. Wytrwale walczy o swoje i nie
zraża się niepowodzeniami. Ilona
posiada klasę i niezachwiane za-
sady. Nie daje się nie lubić. Jest
kobietą wygadaną o radosnym
sposobie bycia. Lubi towarzystwo,
otacza się znajomymi i rodziną. 

W życiu rodzinnym, jak i w
pracy, zadba o najmniejszy szcze-
gół i będzie panią domu godną na-
śladowania. Niezależnie czy
spędzi życie samotnie, czy u boku
ukochanego mężczyzny, jej dom
zawsze będzie dobrze zorganizo-
wany i starannie prowadzony, choć
dość surowy.

Ilona posiada predyspozycje
aktorskie i artystyczne. Może z niej
być dobra modelka, stewardesa,

asystentka oraz nauczycielka.
Ilona imieniny obchodzi: 27

stycznia, 23 kwietnia, 21, 31 lipca,
18, 19 sierpnia, 27 października.

Szczęśliwym kolorem imienia
jest kolor ceglasty, liczbą szóstka,
kamieniem karneol, znakiem zo-
diaku ryby.

W naszej gminie mieszka 15
pań o imieniu Ilona. Najstarszą w
tym gronie jest 53-letnia Ilona No-
wakowska z Osiecznej, a najmłod-
szą 25-letnia Ilona Matuszczak z
Wolkowa.

Najwięcej Ilon, bo 4, mieszka w
Osiecznej, 3 w Grodzisku, po dwie
w Kąkolewie i Ziemnicach i po 1 w:
Jeziorkach, Popowie Wonieskim,
Witosławiu i Wolkowie.

Wszystkim Ilonom i Ilonkom ży-
czymy słonecznego lata i pogody
ducha na każdy dzień roku.

Bartosz to polska, skrócona
forma imienia Bartłomiej. Może
także pochodzić od staropolskiego
imienia Bartodziej lub słowa bart-
nik. W Polsce używane w średnio-
wieczu. Imię popularne w tej formie
stało się ponownie w ostatnich
dziesięcioleciach XX w.

Bartosz jest szczery i szla-
chetny. Można mu ufać w każdej
sytuacji, Jest również niezwykle
uczciwy i można mieć pewność, że
nigdy nie posunie się do oszustwa,
nawet w imię wyższej konieczności
czy wówczas, gdy mógłby mieć z
tego największe korzyści. 

Jest pracowity. Rodzina zajmuje
w jego życiu najważniejsze
miejsce, a szczególnie wtedy, gdy
założy już własną. Wówczas
wszystkie swoje dążenia podpo-
rządkowuje temu, by zapewnić
swym bliskim wszystko, co najlep-
sze i zazwyczaj mu się to udaje.

Nigdzie nie odpoczywa tak do-
brze jak grzejąc się w cieple domo-
wego ogniska, tym bardziej więc
ważne jest, by spotkał na swej dro-
dze odpowiednią kobietę, z którą
uda mu się stworzyć idealny dom,
o jakim marzy.

Nie powinien mieć z tym pro-
blemów, gdyż nie ma kłopotów z
nawiązywaniem kontaktów z płcią
przeciwną, mimo iż jest nieco nie-
śmiały, ale kobiety zazwyczaj biorą
to za cechę dodającą mu uroku i
same zabiegają o jego towarzy-
stwo, może więc w nich dosłownie
przebierać, by znaleźć najodpo-
wiedniejszą kandydatkę na żonę.

Szczęśliwym kolorem Bartosza

jest fioletowy, planetą - mars,
szczęśliwą liczbą - 2, kamieniem -
ametyst, znakiem zodiaku - skor-
pion

Bartosz imieniny obchodzi
także: 

21 kwietnia, 3 września, 11 lis-
topada, 5 grudnia, 12 grudnia

W naszej gminie mieszka 72
panów o imieniu Bartosz. Wszyscy
są młodzi. Najstarszy z nich ma 42
lata i jest to Bartosz Bela z Osiecz-
nej, najmłodszy Bartosz Kurpisz z
Kąkolewa w sierpniu skończy rok.

Najwięcej Bartków mieszka w
Kąkolewie, jest ich tam 21, w
Osiecznej - 15, w Świerczynie - 9,
w Grodzisku - 7, w Popowie - 5, w
Drzeczkowie - 3, po 2 w Dobramy-
śli, Wolkowie, Ziemnicach i Kątach,
po 1 w: Frankowie, Trzebani, Wito-
sławiu i Wojnowicach.

Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowali w Grodzisku sołtys wraz z
radą sołecką. Były przejażdżki bryczkami, kucykiem, tańce, zabawy, ma-
lowanie twarzy, dmuchańce i konkurencje sportowe. Nie zabrakło też wy-
pieków i kiełbasek z grilla. Nie tylko dzieci bawiły się świetnie.

W Kątach sołtys wspólnie z radą sołecką zorganizowali festyn z okazji
rozpoczęcia wakacji. Przygotowano zabawy dla dzieci, nie zabrakło słod-
kości, lodów i kiełbasek z grilla. Była też muzyka na żywo i mnóstwo do-
brej zabawy.

ZGONY
01.06. – Zofia Szymańska (1923), Świerczyna
03.06. – Zofia Janowicz (1922), Dobramyśl
06.06. – Cecylia Padurek (1924), Kąty
06.06. – Tomasz Rafał Strzelczyk (1971), Świerczyna
09.06. – Wiesław Węglewski (1952), Kąkolewo
12.06. – Helena Skrzypczak (1924), Kąkolewo
23.06. – Kazimierz Tęgi (1958), Kąkolewo
29.06. – Marian Andrzejewski (1938), Osieczna
04.07. – Tadeusz Brylski (1936), Osieczna

URODZENIA
02.06.- Maksymilian Jan Sobczak, Kąkolewo
11.06.- Adrian Rogala, Grodzisko
11.06.- Jan Grycz, Kąkolewo
18.06.- Filip Zamelczyk, Ziemnice
20.06.- Mikołaj Pieprzyk, Kąkolewo
22.06.- Alan Ludwiczak, Kąkolewo
23.06.- Hanna Magdalena Salamon, Frankowo
23.06.- Zofia Iwona Klorek, Kąkolewo
25.06.- Nina Tomaszkiewicz, Witosław 


