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ZłóŜ Ŝyczenia
Monice - 27 VIII

Monika przywęd-
rowała do nas w XV
wieku z Grecji. Przez
długie lata nie cie-
szyła się w Polsce
popularnością, ale
teraz jest naprawdę
modna. Monika do-
słownie oznacza
"jedną, jedyną, jedy-
naczkę". Mówi się, że
przypomina bar-
wnego motyla. Jest
idealną przyjaciółką,
matką, żoną i ko-
chanką. Potrafi być
wspaniałą panią
domu, u której przyjęcia są zawsze fantastyczne, towa-
rzystwo znakomite, a dania wyszukane i podane wy-
kwintnie. Monika ma szeroki gest, dlatego lepiej, by nad
domowym budżetem czuwał mąż. Prawie nie ma wad,
ale gdy nadużyje się jej cierpliwości, łatwo wpada w
złość. Jej kolorem jest niebieski, zwierzęciem skowro-
nek, rośliną tulipan, liczbą dziewiątka, a znakiem zodiaku
Strzelec. Imieniny obchodzi także: 18 stycznia i 4 maja.

W gminie mieszka aż 91 pań o imieniu Monika. Naj-
starsza - Monika Szymkowiak z Osiecznej skończyła 91
lat, najmłodsza MonikaWłodarczyk z Kąkolewama pięć
lat. W gminie mamy tylko trzy Moniki urodzone w XXI
wieku. Imię to popularnością cieszyło się w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku - w
tym czasie nadano je 57 razy. Najwięcej pań o imieniu
Monika mieszka w Osiecznej - jest ich 23, tylko o jedną
Monikę mniej jest w Kąkolewie, 9 Monik jest w Gro-
dzisku, 6 - w Świerczynie, 5 - w Kątach, 4 - w Łoniewie,
po 3 w Jeziorkach i Popowie, po 2 w: Kleszczewie, Trze-
bani, Wolkowie, Dobramyśli, Wojnowicach, Drzeczko-
wie, i Ziemnicach. Po jednej Monice zamieszkuje:
Stanisławówkę, Frankowo, i Miąskowo. Wszystkim ży-
czymy zdrowia i szczęścia.

Monika Skrzypczak
z Osiecznej z córką Julią

Romanowi - 9 VIII
Roman, czyli

Rzymianin, a więc
w podtekście uoso-
bienie wszystkich
prawdziwie mę-
skich cnót. Jest in-
d y w i d u a l i s t ą ,
trzymającym się
obranej drogi i nie
godzącym się na
kompromisy. Działa
na własną rękę lub
przewodzi innym.
Na podwładnego i
wykonawcę nadaje
się mniej. Roman
nie bywa łagodnym
stworzeniem do-
mowym, ale za-
pewnia rodzinie
bezpieczny byt.
Jego zwierzęciem
jest daniel, rośliną
cyprys, kolorem karmin, liczbą siódemka, znakiem Zo-
diaku Byk. Imieniny obchodzi także: 28 lutego, 1, 6 i 23
października oraz 18 listopada.

W gminie Osieczna mieszka 51 panów o imieniu
Roman. Najstarszym jest 85-letni Roman Skrzypczak z
Kąkolewa. Najmłodszy Romek Konopka z Grodziska za
kilka dni skończy osiem miesięcy. Jest on jedynym Ro-
manem z gminy urodzonymw trzecim tysiącleciu.Akaż-
demu z nich życzymy samych dobrych dni.

Największą popularnością imię Roman cieszyło się
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku - z tego
okresu mamy w gminie 22 Romków. Najwięcej panów o
tym imieniu znajdziemy w Osiecznej i Kąkolewie - jest
ich tam po 13, 6 mieszka w Świerczynie, 5 - w Kątach, 3
- w Grodzisku, po 2 w Popowie, Kleszczewie, i Łoniewie,
po 1 w: Wojnowicach, Wolkowie, Miąskowie, Ziemni-
cach, i Trzebani.

Roman Kosmalski
z Kąkolewa

W Witosławiu zakończonobudowę sieci wodociągowej.Gmina partycypowała w jej bu-dowę 80 tysięcy zł.
Mieszkańcy obecnie we włas-

nym zakresie budują przyłącza. Z
uwagi na wzrastające koszty utrzy-
mania rodzin burmistrz Stanisław
Glapiak zawiesił bezterminowo od-
płatność poszczególnych rodzin
Witosławia za udział w budowie
sieci.

Witosławzwodociągowany
WGrodzisku zakończony został

remont drogi o nawierzchni grunto-
wej. Jezdnia po remoncie ma na-
wierzchnię z trylinki betonowej o
średniej szerokości 4,5 metra i dłu-
gości ponad 200 m. Ekipa remon-
towo-budowlana Urzędu, która w
całości wykonała zadanie pobudo-
wała również wjazdy do poszcze-
gólnych posesji położonych przy
remontowanej drodze. W zadaniu

tymwykorzystano 540 krawężników
drogowych i prawie 9 tysięcy sztuk
trylinki betonowej. Koszt remontu
wyniósł ponad 62 tysiące zł i został
w całości pokryty ze środków bu-
dżetu gminy.

Remont ten jest drugim realizo-
wanym w bieżącym roku zadaniem
podjętym zgodnie z uchwałą Wielo-
letniego Planu Inwestycji Drogo-
wych, który określa kolejność
realizacji inwestycji według gęstości

zaludnienia oraz czasu oczekiwania
na inwestycję. Przy omawianej dro-
dze zamieszkuje około 50 osób, a
na tę inwestycję mieszkańcy czekali
80 lat.

W Grodzisku oprócz drogi jest
też nowy chodnik. Nowe płytki poło-
żono przy drodze powiatowej na
długości 300 metrów. Zadanie wy-
konała firmaWiller-Bud z Kąkolewa.
Gminę kosztowało to 25 tysięcy zł,
resztę środków wyłożyło Starostwo
Powiatowe.

Warto dodać, że w tym roku w
budżecie gminnym na poprawę
bezpieczeństwa ruchu na drogach
powiatowych zarezerwowano 112
tysięcy złotych.

Z tych środków poza chodnikiem
w Grodzisku pokryte mają zostać
koszy współudziału w budowie
chodnika w Kąkolewie przy ul. Ry-
dzyńskiej – na odcinku 150 metrów
oraz w Osiecznej przy ul. Gostyń-
skiej – na odcinku 800metrów. Jeśli
po wykonaniu tych zadań w budże-
cie pozostaną środki, zostanie też
założony chodnik w Świerczynie –

od strony Grodziska. Należy zazna-
czyć, że środki finansowe na cele
zostały wyegzekwowane ze Staro-
stwa Powiatowego dzięki staraniom
trzech radnych powiatowych z te-
renu naszej gminy.

Trwają też negocjacje z Zarzą-
dem Dróg Powiatowych, dotyczące
zamontowania progu spowalniają-
cego na ulicy Gostyńskiej w pobliżu
letniska.

W GRODZISKU SIĘ ZMIENIA

Bardzo dobre wyniki osiągnęli
nasi modelarze z Osiecznej: Marian
Śliwiński i jego syn Piotr. Otóż w
czerwcu uczestniczyli w dwóch im-
prezach i w każdej z nich znaleźli się
w pierwszej piątce. A stawka za-
wodników była naprawdę wysoka.

Od 12 do 14 czerwca w Często-
chowie odbywały się Mistrzostwa
Polski. Startowało 33 zawodników.

Marian Śliwiński zajął IV miejsce,
a Piotr Śliwiński V. Startowali mode-
lami Piper 2,7m i Miles 2,3 m.

Natomiast pod koniec czerwca
obaj panowie uczestniczyli w rywali-
zacji w Ostrowie Wielkopolskim. Te
zawody zaliczane są do Pucharu
Polski. Z całego kraju przyjechało do
Ostrowa 25 modelarzy. Marian Śli-wiński okazał się najlepszy i zająłI miejsce modelem Piper o roz-piętości 2,7 metra. Piotr zajął na
tych zawodach V miejsce z mode-
lem Miles M14. Tak wysokie wyniki
panowie Śliwińscy osiągnęli mimo iż
wiał silny, niesprzyjający konkuren-
cjom wiatr.

Przed naszymi modelarzami
jeszcze dwa starty. W sierpniu w
Warszawie i we wrześniu w Płocku.
Mamy nadzieję, że ich wysoka
forma pozostanie do końca sezonu.
W przyszłym roku prawdopodobnie
będą oni reprezentować Polskę na
Mistrzostwach Świata. Bardzo im
tego życzymy.

W czołówce


