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Złóż życzenia
Wandzie - 23.06

Imię Wanda, wbrew
temu, co sugeruje le-
genda o księżniczce,
córce Kraka, co nie
chciała Niemca, nie jest
tak stare. Pojawiło się w
użyciu dopiero pod ko-
niec XVIII wieku, Może
pochodzić od starosło-
wiańskiego słowa
„węda”, czyli wędka i
oznaczałoby kogoś kto
łowi ryby. Być może imię
to pochodzi od litewskiej
„vendene”, co dosłownie
oznaczałoby “rusałka”, albo od skrótu germań-
skich imion Wendelburg czy Wenelgarol. Wanda
nie ma żadnej świętej patronki, ale nie przeszka-
dza to, by była spokojna, zrównoważona i bardzo
wyrozumiała. Wanda jest za wszystko bardzo od-
powiedzialna, bierze na siebie winy otoczenia i
jest niezwykle pracowita. Zawsze wie, jak postąpić
i co powiedzieć. Jak coś postanowi, na pewno
dopnie swego. Jej kolorem jest niebieski, rośliną
czereśnia, zwierzęciem cykada, liczbą siódemka,
a znakiem zodiaku Lew. Imieniny obchodzi rów-
nież 26 stycznia.

W naszej gminie mieszkają tylko 33 panie o
imieniu Wanda. Ostatni raz nadano je dziew-
czynce w 1994 roku. A zatem najmłodsza Wanda
ma 14 lat. Jest nią Wanda Maćkowiak ze Świer-
czyny. A najstarszą jest 86-letnia Wanda Szmatuła
z Kąkolewa. WszystkimWandziom z naszej gminy
życzymy samych dobrych dni. Najwięcej pań o
imieniu Wanda mieszka w Osiecznej — 11, w Ką-
kolewie — 5, w Kątach — 4, w Świerczynie — 3,
w Ziemnicach, Jeziorkach i Popowie Wonieskim
— po 2, a w Łoniewie, Witosławiu, Wolkowie i
Kleszczewie — po jednej.

Janowi - 24.06
Polski Jan jest

skrótem hebrajskiego
Johhanen, co ozna-
cza „Jahwe jest łas-
kaw”. Każdy Jan,
Janek, Jasio zna
swoje możliwości i nie
porywa się z motyką
na słońce. Żyje w zgo-
dzie z naturą i bardzo
przywiązany jest do
domu i rodzinnych
stron. Jest dobrym są-
siadem, kochającym
mężem i wyrozumia-
łym ojcem. Jego
wielką zaletą jest zmysł do interesów. Jan nie
da się po prostu puścić w skarpetkach. Jego ko-
lorem jest żółty, rośliną trufla, zwierzęciem de-
lfin, liczbą siódemka, a znakiem zodiaku Baran.
Jan obchodzi imieniny aż 54 razy w roku, naj-
więcej w maju, 12 razy.

Panów o tym imieniu spotkać możemy pra-
wie w każdej wsi. Mieszka ich bowiem w gmi-
nie aż 98. Najwięcej żyje w Kąkolewie — 24 i w
Osiecznej - 20. Kolejne miejsca w tej statystyce
zajmują: Świerczyna i Kąty - po 9. Natomiast w
Grodzisku i Ziemnicach mieszka po 6 Janów, w
Wojnowicach — 5, w Łoniewie — 4, w Witosła-
wiu — 3, w Jeziorkach, Drzeczkowie, Popowie
Wonieskim i Frankowie — po 2, oraz w Trze-
bani, Miąskowie, Kleszczewie i Wolkowie — po
jednym. Najstarszym Janem w naszej gminie
jest 87 — letni Jan Szeląg z Kąkolewa, a naj-
młodszym malutki Jasiu Cugier z Osiecznej,
który urodził się w marcu bieżącego roku. I tym
starszym i tym najmłodszym Jankom życzymy
zdrowia i szczęścia.

Wanda Maćkowiak
ze Świerczyny

Jaś Wyrwiński
z Kąkolewa

URODZILI SIĘ
09. 04. Wiktoria Zmysłowska, Drzeczkowo
13. 04. Julia Magdalena Kostyszyn, Grodzisko
14. 04. Nadia Wiktoria Stróżyk, Grodzisko
18. 04. Weronika Nadolna, Osieczna
21. 04. Tobiasz Szerszeń, Kąkolewo
23. 04. Seweryn Szymlet, Osieczna
25. 04. Jędrzej Kaczmarek, Osieczna
26. 04. Mateusz Konieczny, Kleszczewo
01. 05. Jowita Domańska, Osieczna
01. 05. Paulina Buczek, Wolkowo
02. 05. Julia Skrobała, Łoniewo

ZMARLI
21. 04. Józef Wrocławski (1948), Osieczna
22. 04. Arkadiusz Piątek (1969), Grodzisko
30. 04. Czesław Owsianny (1937), Kąkolewo
30. 04. Marianna Wciórka (1920), Ziemnice
01. 05. Anna Gruszeczka (1923), Osieczna
02. 05. Stanisława Stachowiak (1939),Wojnowice
02. 05. Jan Szeląg (1921), Kąkolewo
08. 05. Stanisław Wojdowski (1942), Jeziorki
11. 05. Elżbieta Teresa Widera (1937), Osieczna
15. 05. Zofia Nowak (1952), Ziemnice

Ostania już część na-
szych informacji o policji
z Rewiru Dzielnicowych
w Osiecznej.

Ostatni Rejon ma pod
swoją pieczą młodszy
aspirant Waldemar
Szczepaniak, który do-
świadczenie zawodowe
zdobywa już 24 lata.

Rejon obejmuje najwięcej miejscowości, ale
zamieszkuje go najmniej osób. To teren najspo-
kojniejszy ze wszystkich. Zalicza się do niego
miejscowości: Świerczyna, Berdychowo, Ziem-
nice, Kleszczewo, Miąskowo, Wojnowice, Kąty,
Popowo Wonieskie, Drzeczkowo oraz Wolkowo.

Nasi dzielnicowi

O bezpieczne wakacje
Wkrótce wakacje, a więc szczególny czas dla naszych dzieci.
Czas wolny i beztroski. Do dorosłych należy obowiązek za-
pewnienia bezpieczeństwa i zadbania o to, by całe i zdrowe
wróciły we wrześniu do szkoły. Pamiętajmy więc, że ...

Jeśli nasze dzieci wybierają się
autokarem na wycieczki, kolonie,
czy obozy, mamy prawo sprawdzić
techniczną sprawność pojazdu.
Możemy zwrócić uwagę na jakość
opon, na ewentualne usterki
oświetlenia, na prawidłowe zamy-
kanie drzwi i wszystkie inne uchy-
bienia. Jeśli cokolwiek nas
zaniepokoi, mamy prawo zgłosić
uwagi organizatorowi wyjazdu, a w
ostateczności nawet zawiadomić
policję. Dzieci powinny jechać w
bezpiecznych warunkach i wrócić
do domu bez komplikacji.

Nauczmy nasze dzieci, by pod
żadnych pozorem nie reagowały
na zaczepki obcych osób. W okre-

sie lata również na wsiach kręcą
się nieznajomi, którzy zapraszają
nieletnich na lody, słodycze, na wy-
cieczki samochodem. Dzieci
muszą wiedzieć, że takie zapro-
szenie jest najczęściej tylko pre-
tekstem by wywabić je z domu i
skrzywdzić. Przypomnijmy, że
przed kilkoma laty w Lesznie kręcił
się zboczeniec, który zaczepiał
małe dziewczynki. Nie mamy ża-
dnej gwarancji, że nie będzie gra-
sował i w tym roku, i że nie trafi
również do naszej gminy. Prze-
strzegajmy przed takimi osobami
nasze pociechy.

Lato i wakacje to okazja do naj-
różniejszych przygód. Dzieci wy-

bierają się do lasu, nad jeziora,
czasem na samodzielne wycieczki.
Muszą więc wiedzieć, że niebez-
pieczne bywa posługiwanie sie
ogniem, że nie można bawić się
niewypałami, że kąpiele dozwolone
są tylko w obecności ratownika, itd.
Nie powinny na przykład wchodzić
do wykopanych dziur po piachu, bo
zdarza się, że ziemia zasypuje
dzieci. Nie powinny skakać do płyt-
kich zbiorników wodnych, bo o ka-
lectwo nietrudno. Nie wolno im
rozpalać ognisk bez obecności do-
rosłych, gdyż z pożarem, który wy-
buchnie, same sobie nie poradzą.

Takich ostrzeżeń nigdy za
wiele. Mówmy więc o tym dzie-
ciom, chrońmy je przed niebezpie-
czeństwami, zapewnijmy im
szczęśliwe wakacje. Bo na takie
zasługuje każde dziecko.

Nie zapomnijmyw czerwcu
Przede wszystkim o dwóch ro-

dzinnych świętach. 1 czerwca ob-
chodzimy Międzynarodowy Dzień
Dziecka, a 23 czerwca Dzień Ojca.
Mamy nadzieję, że zarówno jeden,
jak i drugi dzień będą wyjątkowe w
każdym domu.

W czerwcu dzieci kończą rok
szkolny. W tym roku przypada to
20.06. Od następnego dnia zaczy-
nają się letnie wakacje. A 21
czerwca organizujemy Noc Święto-
jańską i niektórzy spotykają się
wówczas nad jeziorem.

Ponadto w czerwcu obchodzony
jest Dzień Ochrony Środowiska Na-
rodowego (5.06). Dla uczczenia
uchwalonej w 1950 roku Konstytucji
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Prasy, 7 czerwca jest DniemWolno-
ści Prasy. W tym miesiącu obchodzi
się też Międzynarodowy Dzień Za-
pobiegania Narkomanii (26.06).


