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URODZENIA

26. 11. – Mateusz Juskowiak, Witosław
26. 11. – Barbara Modzelewska, Berdychowo
13. 12. – André Antoni Kasztelan, Osieczna
14. 12. – Aleksander Kaźmierczak, Osieczna
14. 12. – Liliana Glapiak, Grodzisko
17. 12. – Marta Borowska, Grodzisko
25. 12. – Łukasz Turkiewicz, Kąkolewo
26. 12. – Adam Józef Pietrowski, Kąkolewo
29. 12. – Mikołaj Chrastek, Kleszczewo
30. 12. – Julia Białkowska, Świerczyna
31. 12. – Nikola Śmieszała, Trzebania
31. 12. - Zofia Romańska, Trzebania
04. 01. – Antoni Okręt, Frankowo
06. 01. - Agata Wierzbińska, Kąkolewo
07. 01. - Zofia Kozak, Kąkolewo

ZGONY

10. 12. – Stanisław Prałat (1915), Drzeczkowo
13. 12. – Stanisława Owsianna (1925), Łoniewo
14. 12. – Stanisław Grobelny (1949), Grodzisko
20. 12. – Helena Biała (1927), Popowo Wonieskie
28. 12. – Teresa Maria Dopieralska (1930), Osieczna
04. 01. – Helena Wojtkowiak (1933), Kąty
08. 01. – Wiktoria Karolewicz (2005), Osieczna
11. 01. – Zofia Irena Glapiak (1925), Kąkolewo
12. 01. – Mieczysław Kurzawski (1931), Kąkolewo

Z łóż życzenia 
Elwirze - 27 I

Elwira Spławska

z Kąkolewa

Oskarowi - 3 II

Elwira to imię żeńskie o niepew-
nej etymologii. Na ogół przypisywane
jest jej pochodzenie z gockiego i zna-
czenie "prawdziwie szlachetna", ale
mogłoby też oznaczać "opiekunka
wszystkich". Według najnowszych
publikacji naukowych imię to wywo-
dzi się jednak z języka arabskiego, a
przedostało się do Polski za pośred-
nictwem języka hiszpańskiego, po-
dobnie jak Eleonora. 

Elwira jest wesoła, błyskotliwa,
otwarta i inteligentna. Jest lubiana w
towarzystwie za swoją żywiołowość i
poczucie humoru, nie sposób się
przy niej nudzić. Ma silną osobo-
wość, potrafi kierować innymi i radzić
sobie z wieloma problemami. W
związku jest wymagającą partnerką i
raczej rzadko idzie na kompromis.
Mocne cechy charakteru mogą
pomóc zostać jej np. bizneswoman.

Znak zodiaku Elwiry to Lew, ro-
ślina: żarnowiec, zwierzę: termit,
szczęśliwa liczba: 5, szczęśliwy ka-
mień: kwarc różowy.

Elwira imieniny obchodzi: 10 lu-

tego, 25 sierpnia i 21 listopada.
W naszej gminie mieszkają cztery

panie o imieniu Elwira. Trzy z nich
mieszkają w Kąkolewie i jedna w
Osiecznej. Najstarszą z nich jest El-
wira Bartkowiak z Kąkolewa, która
ma 42 lata, a najmłodszą jest 21-let-
nia Elwira Chłapowska – również z
Kąkolewa.

Oskar to imię męskie pochodze-
nia germańskiego oznaczające "bożą
włócznię" lub "włócznię boga" (os lub
ans "bóg" i gār "włócznia") lub iryj-
skiego, gdzie oznaczało "przyjaciela
jeleni" (os "jeleń", cara "przyjaciel").
Imię to nosili m. in. królowie Szwecji. 

Człowiek o imieniu Oskar nieu-
stannie dąży do ulepszania siebie.
Niestety, ma też nadmierne wymaga-
nia w stosunku do innych osób, a to
nie przysparza mu przyjaciół. Jest od-
ważny, otwarty na ludzi, pełen entuz-
jazmu i niekonwencjonalny. 

Ma ogromnie dużo taktu i zrozu-
mienia dla innych ludzi. A wrodzona
dobroć pomaga mu właściwie zrozu-
mieć innych. Cieszy się z własnych
osiągnięć, co bywa odbierane jako
zarozumiałość. Zanim podejmie ja-
kieś działanie, musi jednak wszystko
dokładnie przemyśleć i przygotować
się. Nie ma zwyczaju uzewnętrzniać
swoich przeżyć, dlatego nieraz za-
skakuje otoczenie swoją gotowością
do poświęceń lub pomocy. 

Jeśli zabiera głos, jest to zazwy-
czaj kwestia wcześniej wszechstron-
nie przemyślana. Powściągliwy i
ostrożny w podejmowaniu decyzji,
nieraz potrzebuje konsultacji. Często
kieruje się uczuciami, co nie zawsze
wychodzi mu na korzyść. Nikogo nie
podejrzewa o złe intencje. Bardzo
liczy się z opinią publiczną.

Oskar imieniny obchodzi 3 lutego
i 17 listopada.

Znakiem zodiaku Oskara jest ko-
ziorożec, szczęśliwym kolorem beż-
owy, planetą Merkury, szczęśliwym
kamieniem: sodalit, a szczęśliwą
liczbą jedynka.

Imieniem Oskar nazwano również
doroczną amerykańską nagrodę fil-
mową - Oscara - przyznawaną od

1929 roku.
W naszej gminie mieszka 16

panów o imieniu Oskar. Najwięcej –
bo aż 8 mieszka w Kąkolewie, czte-
rech w Osiecznej, dwóch w Świer-
czynie oraz po jednym w
Wojnowicach i Grodzisku. Najstarszy
Oskar Karolewicz z Osiecznej ma 45
lat, a najmłodszy Oskar Walenciak z
Kąkolewa ma 5 miesięcy. 

Wszystkim Oskarom i Oskarkom
życzymy szczęścia i radości.

Oskar Walenciak

z Kąkolewa

Minął rok 2014 – czas pod-
sumować zmiany jakie od-
notowane zostały w
Urzędzie Stanu Cywilnego.

Okazuje się, że w porównaniu z
rokiem ubiegłym w naszej gminie
mieszkają dwie osoby mniej. Na po-
czątku 2014 roku w gminie
Osieczna zameldowanych było
9047 osób, obecnie jest na 9045.

100 osób zameldowanych jest
na pobyt czasowy – z tego 60 męż-
czyzn i 40 kobiet, natomiast na stałe
zameldowanych jest 8945 – w tym
4519 kobiet i 4426 mężczyzn.

W minionym roku zameldowały
się w gminie 203 osoby, a wymel-
dowały 83.

W 2014 roku urodziło się 93
dzieci. Wśród nich są 42 dziew-
czynki i 51 chłopców. Dziewczyn-
kom najczęściej nadawano imiona:
Zofia, Maja a chłopcom: Wiktor,
Leon, Jan.

Najwięcej dzieci urodziło się w
styczniu i grudniu - po 10, w marcu,
sierpniu, wrześniu i październiku -

Miniony rok w USC
po 9, a najmniej w czerwcu - 2. W
Kąkolewie urodziło się najwięcej
dzieci, bo aż 27, w Osiecznej - 18, w
Świerczynie - 11, w Grodzisku - 8, w
Ziemnicach - 4, w Frankowie, Je-
ziorkach, Wojnowicach, Witosławiu
- po 3, w Popowie, Kątach, Trzebani
i Łoniewie - po 2, w Wolkowie,
Drzeczkowie, Miąskowie, Berdy-
chowie i Kleszczewie po 1 dziecku.

W minionym roku w gminie
Osieczna zmarło 81 osób. Wśród
nich było 35 kobiet i 46 mężczyzn.
Najsmutniejsze pod tym względem
były miesiące: marzec - kiedy ode-
szło 12 osób, lipiec – gdy zmarło 9
osób oraz kwiecień i listopad – kiedy
pożegnaliśmy po 8 osób. Najmniej
zgonów odnotowano w styczniu – 3
oraz w czerwcu i wrześniu – po 5.
W księdze małżeństw Urzędu
Stanu Cywilnego zapisano w ubieg-
łym roku 64 małżeństwa zawarte
przez mieszkańców naszej gminy –
w tym 3 za granicą. Z 64 ślubów
udzielonych mieszkańcom naszej
gminy 11 było cywilnych. 


