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ZłóŜ Ŝyczenia

Martynie - 14 IV

Martyna Homska ze Świerczyny
i Martyna Smektała
z Popowa Wonieskiego.

Władysławowi - 2 IV

Władysław Wawrzyniak
z Drzeczkowa

z wnuczkiem Adrianem

Imię Martyna ma łacińskie pocho-
dzenie i związane jest z rzymskim bo-
giem wojny Marsem. Jest
żeńską formą  imienia Marcin. Kobiety
o imieniu Martyna są  ambitne i od-
ważne. Nikomu się nie narzucają i nie
lubią, by wtrącano się w ich sprawy. Są
oddane rodzinie, chętnie pomagają w
potrzebie. Lubią też wyzwania, upra-
wiają sport, niekiedy ekstremalny. Ich
kolorem jest czerwień, rośliną niezapo-
minajka, zwierzęciem kot,
liczbą dwójka, a znakiem zodiaku Lew.
Imieniny obchodzą także 30 stycznia,
14 marca, 27 kwietnia, 17 lipca i 24
września, na pamiątkę świętej Martyny,
dziewicy i męczennicy zmarłej około
226 roku.
W naszej gminie mieszka 46 pań i

dziewczynek o imieniu Martyna. Nie
ma wśród nich pań starszych. Najwię-
cej lat ma Martyna Norek z Osiecznej,
która w bieżącym roku kończy 29 lat. A
najmłodsza Martynka Wojciechowska
ma zaledwie roczek i mieszka w Kąko-
lewie. Martynom życzymy więc dłu-
giego i szczęśliwego życia. W

Kąkolewie mieszka 13 Martynek, w
Osiecznej - 12, w Grodzisku - 5, w
Świerczynie - 4, w Drzeczkowie - 3, w
Popowie Wonieskim, Kątach, i Ziemni-
cach - po 2, oraz w Łoniewie, Wojnowi-
cach i Wolkowie - po jednej.

Władysław to słowiańskie imię,
które w naszym kraju zrobiło karierę.
Nosiło je wielu władców kraju, między
innymi Łokietek, Warneńczyk i Włady-
sław IV Waza. „Zwykli ludzie” dostawali
imięWładysław dopiero od XVI wieku,
a największym uznaniem cieszyło
się w wieku XIX. O popularności tego
imienia może też świadczyć fakt, że w
Polsce mamy ponad 90 miejscowości
wywodzących się  od Władysława.
Współczesny Władzio jest otwarty,
szczery, skory do pomocy. Brzydzi
się  kłamstwem i obłudą. Nigdy nie
zraża się niepowodzeniami i uparcie
zmierza do celu. Nade wszystko liczy
się dla niego rodzina i dom. Jego kolo-
rem jest fiolet, rośliną brzoza, zwierzę-
ciem jastrząb, liczbą trójka, a znakiem
zodiaku Strzelec. Imieniny obchodzi
także 27 czerwca i 25 września.
W gminie Osieczna mieszka 23

panów o imieniu Władysław. Najstar-
szy Władysław Krajewski z Popowa
Wonieskiego ma 93 lata. Natomiast
najmłodszy Władysław Kowalski
mieszka w Wojnowicach i ma 51 lat.

Wszystkim panom Władkom życzymy
zdrowia i szczęścia. W Osiecznej
mieszka 7 Władysławów, w Kąkolewie -
4, w Świerczynie - 3, w Popowie Wo-
nieskim i Łoniewie - po 2 oraz w Kątach,
Wojnowicach, Ziemnicach, Grodzisku i
Drzeczkowie - po jednym.

URODZENIA
08. 02. - Zofia Turbańska, Świerczyna
15. 02. - Miłosz Jan Kurzawa, Grodzisko
20. 02. - Dominik Tomczak, Grodzisko
08. 03. - Antoni Lewandowski, Osieczna

ZGONY
19. 02. - Kazimiera Piaszczyńska (1942), Kąkolewo
10. 03. - Antoni Kowalski (1940), Kąkolewo
13. 03. - Jadwiga Chudzińska (1937), Osieczna

Barany…na rykowisku
Takie określenie na sprawców wandalizmu nasuwa się, kiedy
zobaczy się skutki pewnej wiosennej, weekendowej „im-
prezy”. Grodzisko stało się celem „próby sił” kilku bezmyśl-
nych osób. Powybijane okna przystanku autobusowego,
połamane balustrady na tarasie świetlicy wiejskiej, potłu-
czone płytki, zerwana siatka na boisku zdemolowany kosz na
śmieci i mnóstwo butelek i papierów. Żal ludzi, dla których
największą atrakcją jest właśnie takie spędzenie czasu wol-
nego.


