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Z łóż życzenia 
Bogusława - 18 IV

Bogusława Buchowska
z Osiecznej

Juliusz - 12 IV

Juliusz Gilewski z Osiecznej
ze swoim pieskiem 

Stempelkiem

Jest to słowiańskie imię że-
ńskie, oznaczające tę, która sławi
Boga. W Polsce imię to występuje
od XIII wieku.

Kobieta nosząca to imię jest
szczera, uczciwa i prawdomówna.
Obdarzona jest wrażliwą naturą i
wielkimi pokładami altruizmu. Ce-
chuje ją ogromna wiara we własne
siły i umiejętności, więc nie waha-
jąc się podejmuje nawet trudne za-
dania, jednak czasem powątpiewa
czy wszystkiemu podoła. Ma we-
sołe usposobienie, towarzyską
ogładę, jest inteligentna i taktowna,
więc jest powszechnie lubiana i
chętnie witana w każdym gronie.
Sama też lubi towarzystwo, jednak
starannie je sobie dobiera. To opie-
kuńcza, rodzinna kobieta, stara-
jąca się być wzorowym rodzicem i
oddanym współmałżonkiem. Przez
całe życie nad sobą pracuje,
szczególnie nad swoim charakte-
rem. Bogusława lubi podróże i
zwiedzanie egzotycznych krajów.
Poszukuje przygód oraz zabaw-
nych sytuacji, które mogłaby prze-
lać na papier, doskonaląc swe
umiejętności pisarskie.

Dobrze radzi sobie zwłaszcza
w zawodach związanych z kontak-
tem z ludźmi. Odnajdzie się jako
handlowiec, stewardessa lub pie-
lęgniarka. Ponieważ ma duży ta-
lent pedagogiczny, może być
świetnym nauczycielem lub wy-
chowawcą.

Szczęśliwą liczbą imienia Bo-
gusława jest 2, szczęśliwym ka-
mieniem - bursztyn, kolorem -
żółty.

Najpopularniejszymi zdrobnie-
niami są: Bogusia, Boguśka, Bo-
gunia, Sława, Sławka, Bogna. 

Bogusława imieniny obchodzi
także: 13 stycznia, 22 marca, 29

kwietnia, 29 maja, 18 sierpnia i 23
września.

W naszej gminie mieszka
sześć pań o imieniu Bogusława.
Trzy Bogusławy mieszkają w
Osiecznej, i po jednej w: Kąkole-
wie, Wojnowicach i Drzeczkowie.
Najstarszą Bogusławą jest 73-let-
nia Bogusława Szczepaniak z
Osiecznej, najmłodszą - 52-letnia
Bogusława Barczyńska z Drzecz-
kowa.

Był w dawnym Rzymie ród pat-
rycjuszowski (czyli: arystokra-
tyczny) zwany gens Iulia, którego
członkowie nosili nazwisko Iulius.
Wierzono, że ich mitycznym przod-
kiem był Julus, syn Eneasza, ucie-
kiniera spod spalonej przez
Greków Troi. A że Eneasz był
synem bogini Wenus - Afrodyty,
więc Julus jej wnukiem, zaś po-
przez niego wszyscy Juliuszowie
jej, Wenery, potomkami. Najsław-
niejszym z tego rodu był Juliusz
Cezar, zdobywca wielkiego ob-
szaru świata, na cześć którego
władcy Rzymu nazywali się ceza-
rami. Wydaje się, że i dziś Wenus
obdarza Juliuszów swoimi darami,
a wśród nich artystycznymi uzdol-
nieniami.

Juliusz to typowy błędny rycerz,
kruszący kopię w obronie słab-
szych. Dla idei gotów jest do wiel-
kich poświęceń. Przejawia
wówczas dużą aktywność i silną
wolę. W innych wypadkach bywa
raczej bierny. Nie kieruje się emo-
cjami, lecz wyostrzonym poczu-
ciem sprawiedliwości. 

Bardzo wcześnie dojrzewa
umysłowo. Na ogół ma synte-
tyczną inteligencję. Jest obrażal-
ski, gderliwy, wojowniczy, ale chce
być kochany i gotów jest płakać z
rozczulenia przy pierwszej okazji. 

Poza tym człowiek ów jest bar-
dzo towarzyski i ludzie niemal do
niego lgną, głównie dlatego, iż bar-
dzo rzadko zdarza się, by miał zły
humor. Zazwyczaj emanuje nie-
zmąconym optymizmem i jest nie-

bywale entuzjastycznie nasta-
wiony do świata. W jego towarzy-
stwie każdemu poprawia się
humor, dlatego chętnie przebywają
z nim ludzie, którzy mają jakieś
problemy, gdyż dzięki jego obec-
ności choć na chwilę mogą zapo-
mnieć o swojej trudnej sytuacji.

Szczęśliwym kolorem imienia
Juliusz jest kremowy, szczęśliwym
kamieniem - kryształ górski, zna-
kiem zodiaku - skorpion, liczbą - 1.
zwierzęciem - czapla, rośliną - eu-
kaliptus.

Juliusz imieniny obchodzi też:
19 stycznia, 27 maja, 19 sierpnia,
5 grudnia.

W naszej gminie mieszka tylko
jeden Juliusz - czteroletni Juliusz
Gilewski z Osiecznej.

URODZENIA
02. 02. - Klara Konstancja Kaczmarek, Miąskowo
09. 02. - Oleg Mandat, Osieczna
11. 02. - Kamila Karolewicz, Popowo Wonieskie
11. 02. - Filip Wojciechowski, Świerczyna
20. 02. - Igor Biderman, Kąkolewo
01. 03. - Wiktoria Przylepa, Kąkolewo

ZGONY

14. 02. - Stanisław Woźny (1953), Kąkolewo
15. 02. - Regina Wleklik (1938), Osieczna
17. 02. - Stanisława Szymkowiak (1928), Osieczna
24. 02. - Stefania Urbaniak (1926), Grodzisko
25. 02. - Maria Magdalena Spychała (1930), Kąty
26. 02. - Jadwiga Grobelna (1929), Grodzisko
27. 02. - Marian Antoni Klak (1948), Ziemnice
29. 02. - Wojciech Latanowicz (1949), Trzebania
29. 02. - Marek Magryta (1961), Kąkolewo
04. 03. - Franciszek Bartkowiak (1920), Kąkolewo
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DRUK: HAF LESZNO

Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej informuje, że od dnia 29 marca
2016 r. w kasie Urzędu (I piętro, pokój nr 3) w godz. poniedziałek 8.00 -
15.00, wtorek - piątek 7.00 - 14.00 prowadzona będzie sprzedaż drewna
opałowego sosny klasy S4. Cena za 1 mp (metr przestrzenny) wynosi
81,43 zł brutto. Sprzedaż prowadzona będzie do wyczerpania zgroma-
dzonego zapasu. Po dokonaniu zakupu w kasie należy skontaktować się
telefonicznie z Robertem Lesterem, tel. kom. 697 027 719 w celu uzgod-
nienia terminu odbioru zakupionego drewna.
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