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Złóż życzenia
Jadwidze - 15. 10

Oznacza ko-
bietę, która ciągle
walczy. Jej popu-
larność zaczęła
się w średniowie-
czu i przetrwała
do II wojny świa-
towej. Potem imię
to nadawano
coraz rzadziej.
Jadwiga jest ko-
bietą szlachetną i
wrażliwą filan-
tropką, która
wszystkim po-
maga. Zapatrzona
jest w wielkie idee.
Czas wolny naj-
chętniej spędzałaby na podróżach, a kiedy te się nie
udają, bywa smutna i marudna. Jadwiga jest patronką
dziewcząt, którymi opiekuje się Jadwiga, królowa Pol-
ski, żona Władysława Jagiełły. Kolorem Jadwigi jest
zieleń, rośliną agrest, zwierzęciem gołąb pocztowy,
liczbą jedynka, a znakiem zodiaku Waga. Imieniny ob-
chodzi też: 14 kwietnia, 17 lipca, 13 września oraz 16
października.

W gminie Osieczna mieszkają 34 panie o imieniu
Jadwiga. Najwięcej jest ich w Kąkolewie, bo aż 13. W
Osiecznej żyje 8 pań o tym imieniu, w Grodzisku —
3, w Ziemnicach, Wojnowicach i Łoniewie — po 2, a w
Drzeczkowie, Kątach, Dobramyśli i Ustroniu — po jed-
nej. Najstarszą jest Jadwiga Stawińska z Kąkolewa,
która urodziła się w 1917 roku. Natomiast najmłodsza
ma 11 lat, a jest nią Jadzia Lester z Łoniewa. I tym
starszym i tym młodszym życzymy samych dobrych
dni w życiu. A pani Stawińskiej przede wszystkim
zdrowia i doczekania stu lat i więcej.

Tadeuszowi - 28. 10
Imię to według jednych

wywodzi się od hebraj-
skiego słowa „taddai”, co
oznacza odważny, sprytny,
mądry. Inni są zdania, że
korzenie imienia tkwią w ję-
zyku aramejskim i tłumaczą
się jako mężczyzna o sze-
rokich piersiach. Z całą
pewnością można powie-
dzieć, że Tadeusz jest szla-
chetny, inteligentny,
kulturalny. Potrafi zjedny-
wać sobie ludzi. Ceni swo-
bodę myśli i słowa. W jego
towarzystwie nie sposób się
nudzić. Jest jednak nierówny, po okresach bierności
miewa wzloty i wtedy nie cofa się przed niczym. Ob-
sesyjnie obawia się zdrady. Tadeusz powinien zajmo-
wać się pisaniem, nauczaniem, może też zostać
dobrym sędzią. Jego kolorem jest zielony, rośliną wiś-
nia, zwierzęciem szczupak, liczbą szóstka a znakiem
zodiaku Ryby.

W naszej gminie mieszka 45 Tadeuszów. Niestety
w ostatnich latach na chrzcie nie daje się zbyt często
tego imienia chłopcom. Ostatni raz otrzymał je w 1972
roku Tadeusz Lira z Wojnowic. A najstarszy jest Tade-
usz Toboła z Kąkolewa, który urodził się w marcu 1931
roku. W tamtym roku jeszcze trzech chłopców w gmi-
nie otrzymało to imię: w kwietniu, we wrześniu i w paź-
dzierniku. Widać wówczas było ono szczególnie
modne. Wszystkim Tadeuszom życzymy zdrowia i
szczęścia. A mieszka ich u nas: w Osiecznej — 14, w
Kąkolewie — 7, w Świerczynie — 5, w Dobramyśli i
Ziemnicach — po 3, w Grodzisku, Frankowie i Łonie-
wie — po 2, oraz w Popowie, Drzeczkowie, Witosła-
wiu, Kątach, Wojnowicach, Miąskowie i Wolkowie —
po jednym.

11-letnia Jadzia Lester
z Łoniewa

Tadeusz Biały, rolnik
ze Świerczyny

URODZILI SIĘ
15. 08. Michał Kowalski, Ziemnice18. 08. Julia Hadrysiak, Osieczna20. 08. Bartłomiej Borowczyk, Łoniewo26. 08. Oliwia Cop, Kąkolewo

Nie było to łatwe zadanie. Przez
dziesiątki lat, gdy szkoła mieściła
się we dworze, przez mieszkań-
ców dumnie zwanym „pałacem”,
lekcje wychowania fizycznego od-
bywały się w dworskim parku.
Uczniowie dbali o jego czystość i
teren, który choć mały, był w miarę
bezpieczny. Nowy właściciel dworu
i parku wyraził zgodę na prowa-
dzenie zajęć na parkowych dróż-
kach, ale było wiadomo, że jest to
rozwiązanie tymczasowe. Gmina
Osieczna zdołała sfinalizować
zakup gruntu przyległego do
szkoły i zapadła decyzja o budowie
kompleksu boisk. To wielki wysiłek
organizacyjny i finansowy. Do tej
pory wykonano już wiele prac:
teren został ogrodzony, posiano
trawę, wybudowano bieżnię, zaku-
piono stałe elementy wyposażenia
np. bramki. I chociaż ciągle jest
wiele do zrobienia, stan obecny
bardzo cieszy, bo prezentuje się
pięknie. Wiele instytucji, duże
grono ludzi odpłatnie i zupełnie
bezinteresownie ciężko pracowało,
by najpóźniej wiosną na murawę
mogli wbiec młodzi piłkarze repre-
zentujący szkołę.

Społeczność szkolna jest bar-
dzo wdzięczna także rodzicom
uczniów i absolwentów za zaanga-
żowanie i pomoc w pracach przy
zagospodarowaniu terenu pod bo-
iska. Uroczystość otwarcia będzie
okazją, aby wszystkim, na których
wsparcie zawsze można było li-
czyć, serdecznie podziękować.

Budowaboiska

Prace budowlane wykonuje
firma Dominika Wilera z Kąko-
lewa.

Uczniowie i pracownicy
szkoły w Kąkolewie kilka lat
temu przeprowadzili się do
nowego, pięknego i nowo-
czesnego budynku. Wtedy
też podjęto intensywne sta-
rania zmierzające do pozys-
kania terenu pod budowę
boiska sportowego.

W tym roku, 21 września, MTB
Maraton organizowany przez
klub Real 64-sto miał swój strat
i metę w Osiecznej. Prawie
200 uczestników wystartowało
o godzinie 10.30 z osieckiego
rynku by pokonać trasę 43 i 80
km. Wystartowali w niej zawo-
dowi kolarze oraz amatorzy.
Pokonywali trasę wyznaczoną
na terenie naszej gminy i poza
jej granicami. W przeważającej
większości poruszali się leś-
nymi duktami tras Leszna,
Osiecznej i Grodziska. A nie-
cały tydzień później osiecki
rynek znów stał się miejscem
startu rajdu rowerowego, który
miał swój koniec w Pawłowi-
cach.
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