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URODZENIA
07. 09. - Julian Szymlet, Osieczna
10. 09. - Borys Cichoracki, Kąkolewo
10. 09. - Adrianna Łysiak, Kąkolewo
13. 09. - Fabian Lasik, Drzeczkowo
14. 09. - Anna Prasał, Łoniewo
17. 09. - Maria Natalia Gąsiorek, Świerczyna
19. 09. - Leon Marciniak, Kąkolewo
20. 09. - Alicja Kostka, Wojnowice
21. 09. - Aleksandra Siniecka, Kąkolewo
26. 09. - Mikołaj Pętek, Wojnowice
29. 09. - Hanna Ambrożak, Osieczna
30. 09. - Lena Stachowiak, Grodzisko
01. 10. - Wiktor Markiewicz, Osieczna
05. 10. - Zuzanna Hylak, Osieczna

ZGONY
18. 09. - Helena Kowalska (1944), Kąkolewo
22. 09. - Antoni Wawrzyniak (1925), Kleszczewo
27. 09. - Urszula Masztalerz (1948), Kąkolewo
27. 09. - Marian Majchrzak (1951), Kąkolewo
29. 09. - Józef Franciszek Firlej (1956), Świerczyna 

Z łóż życzenia 
Gertrudzie - 16 XI

Gertruda Maciejewska
z Osiecznej

Albertowi - 15 XI

Albert Konieczny
z Kąkolewa z tatą, 

także  Albertem

Gertruda - imię żeńskie pocho-
dzenia germańskiego, złożone z
członów "ger" oznacza "włócznię z
ostrym żelaznym grotem", "oszczep"
oraz "trut", od germańskiego słowa
"trudi" - "moc, siła", pomieszanego z
"druda" ("drut" - "ukochany, miły").
Imię to można tłumaczyć jako "silna
w walce oszczepem". W Polsce imię
to znane jest od XIII wieku, począt-
kowo w łacińskiej formie Gertrudis.
Imię to było dość popularne w śred-
niowieczu. Na gruncie niemieckim
skróconą wersję imienia Gertruda
może stanowić imię Gerda.

Gertruda to kobieta odważna, wo-
jownicza, nieugięta w dążeniu do
celu i żądna władzy. Ma swoje zda-
nie i nie liczy się z tym, czy wygła-
szane przez nią poglądy
odpowiadają innym. Osoba o tym
imieniu jest opanowana i perfek-
cyjna. Jest wymagająca zarówno
wobec siebie - jak również wobec in-
nych osób. Te wszystkie cechy spra-
wiają, że kobieta o tym imieniu
przeważnie osiąga duże sukcesy za-
wodowe. Gertruda ubiera się ładnie i
gustownie. Nie radzi sobie w spra-
wach miłosnych.

Szczęśliwa liczba - 4, szczęśliwy
kamień - szmaragd, szczęśliwy kolor
- zielony, znak zodiaku - Strzelec, ro-

ślina - tulipan, zwierzę - skowronek,
planeta - Uran.

Imieniny obchodzi także: 18 lu-
tego i 17 marca.

W naszej gminie mieszkają dwie
panie o imieniu Gertruda. Starsza z
nich - Gertruda Maciejewska z
Osiecznej już niedługo, bo w grudniu
odbierać będzie życzenia z okazji 90.
urodzin, młodsza - Gertruda Micha-
łowicz z Kątów skończyła niedawno
82 lata.

Obu paniom życzymy przede
wszystkim dużo zdrowia oraz sa-
mych radosnych chwil przeżywanych
w gronie rodzinnym.

Albert to imię pochodzenia ger-
mańskiego oznaczające kogoś szla-
chetnego, prawego lub pochodzącego
z zacnego rodu. W Polsce występuje
od XIII w., ale podobnie jak i obecnie,
nigdy nie należało do popularnych. 

Albert to mężczyzna posiadający
wielkie życiowe aspiracje i konsek-
wentnie dążący do każdego wyzna-
czonego celu, dzięki czemu zazwyczaj
udaje mu się je w pełni zrealizować,
nawet jeśli osobom postronnym wy-
daje się, że porywa się on z motyką na
słońce.

Jak nikt inny może pochwalić się
bogatym życiem wewnętrznym, niesa-
mowitą wyobraźnią i stonowanymi
reakcjami. Interesuje go nauka i chęt-
nie zdobywa wiedzę. Co nie znaczy,
że przychodzi mu to z łatwością. Nie-
obce jest mu roztargnienie i zamyśle-
nie. Częsta, chwilowa nieobecność
myślowa może przeszkadzać w sku-
pieniu uwagi na konkretnym temacie.
Jest mistrzem w snuciu wspaniałych
planów, które często pozostają wy-
łącznie w sferze teorii. Ze względu na
wrodzoną nieśmiałość nie wiedzie
prymu w towarzystwie, ani nie goni za
miłosnymi podbojami. Łatwo się peszy
i zraża brutalnością.

W wielu sprawach życiowych wy-
kazuje wręcz cudowną intuicję, udaje
mu się uchwycić ukryte aspekty wielu
spraw.

Albert nie jest typem domatora i
nie lubi, gdy zmusza się go do wyko-
nywania prozaicznych zajęć, gdyż da-
leko bardziej woli oddawać się swoim
pasjom jakimi są na przykład zgłębia-
nie wiedzy na rozmaite tematy czy
rozmyślania filozoficzne, do czego po-
trzebuje zupełnego spokoju i głębokiej
ciszy.

Wykształcenie mężczyzny noszą-
cego imię Albert jest sprawą kluczową,
przy czym wcale nie dlatego mu na

tym tak bardzo zależy, by znaleźć
dobre zatrudnienie i dorobić się znacz-
nego majątku, ale chce być człowie-
kiem o szerokich horyzontach jedynie
dla własnej satysfakcji, dlatego można
mieć pewność, że za swą życiową to-
warzyszką zacznie się rozglądać do-
piero wtedy, gdy osiągnie już pewien
stopień rozwoju wewnętrznego.

Szczęśliwym kolorem Alberta jest
niebieski, znakiem zodiaku koziorożec
i bliźnięta, liczbą - 4, rośliną - lesz-
czyna, kamieniem - turkus, planetą -
saturn, zwierzęciem - zaskroniec.

Albert imieniny obchodzi także: 8
stycznia, 25 stycznia, 18 lutego, 11
maja, 17 czerwca, 7 sierpnia, 24 sierp-
nia, 5 września, 14 września, 21 listo-
pada i 24 listopada.

W gminie Osieczna mieszka 7
panów o imieniu Albert - 3 w Kąkole-
wie, 2 w Kątach, i po jednym w Woj-
nowicach i Grodzisku. Najstarszym
jest Albert Langner z Kąkolewa, który
w tym roku skończył 40 lat, najmłod-
szym jest Albert Konieczny, także z
Kąkolewa, który w lipcu skończył
pierwszy rok życia.

Wszystkim Albertom i Albercikom
życzymy dużo zdrowia, samych suk-
cesów i tylko pogodnych dni.

We wrześniu w Drzeczkowie na sali wiejskiej odbyły się dożynki.

Dożynki rozpoczęły się zabawami i konkursami dla dzieci. Ani-

matorem tej imprezy, jak również imprezy z okazji Dnia Dziecka

był Krzysztof Tumko. Po grach i zabawach z dziećmi rozpoczęła

się zabawa dożynkowa dla wszystkich mieszkańców oraz gości.

Na dożynki przybyli burmistrz i wiceburmistrz wraz z małżonkami.

Sołtys oraz rada sołecka poczęstowała wszystkich przybyłych

chlebem dożynkowym z tegorocznych zbiorów. Zabawę dożyn-

kową poprowadził zespół J&B Sounds. 


