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Złóż życzenia
Marianowi - 1. 07

To imię ma łaciń-
skie pochodzenie i
oznacza należącego
do Mariusza, do rodu
Mariuszów. Marian
jest sprawiedliwy,
pracowity, pun-
ktualny i koleżeński.
Nie znosi wtrącania
się w nie swoje
sprawy. Przy tym naj-
częściej jest wy-
kształcony, spokojny
i zrównoważony. Ma-
rian to mężczyzna to-
warzyski i gościnny.
Jest konserwatystą,
wielkim miłośnikiem
tradycji. Chętnie
służy w potrzebie, nie znosi zakłamania i obłudy.
Udziela się społecznie, kocha dom i dba o suk-
cesy całej swojej rodziny. Jego kolorem jest czer-
wień, rośliną buk, zwierzęciem lampart, a znakiem
zodiaku Panna. Imieniny obchodzi także: 16 lu-
tego, 30 kwietnia oraz 11 i 17 października.

Panów o imieniu Marian mieszka w naszej
gminie aż 48. Najwięcej bo 14 żyje w miejscowo-
ści Osieczna. Na drugim miejscu w tej statystyce
jest Kąkolewo - 11 Marianów, potem 5 w Świer-
czynie, w Wojnowicach, Ziemnicach i Frankowie
po 3, po 2 w Kątach i Grodzisku, po 1 Marianie w:
Kleszczewie Witosławiu, Miąskowie, Wolkowie i
Drzeczkowie.

Najstarszym Marianem jest pan Umiński z
Osiecznej, który ma 78 lat. Natomiast najmłodszy
Marian Kraśner skończył 21 lat i mieszka w Świer-
czynie. I tym dużym i tym młodszym Marianom ży-
czymy, by zawsze byli szczęśliwi.

Annie - 26. 07
To jedno z naj-

popularniejszych od
wieków imion, nie
tylko w Polsce, ale i na
świecie. Między in-
nymi nosiły je księż-
niczki piastowskie i
królowe z rodu Jagiel-
lonów. Każda Anka,
Anusia to bardzo
skomplikowana oso-
bowość. Bywa nie-
zwykle namiętna, a
jednocześnie chłodna
i skupiona. Nie wy-
daje pieniędzy na byle
co, więc może dojść do znacznego majątku.
Jest nieugięta. W życiu bardzo pomaga jej in-
tuicja i jeśli jest jej posłuszna, zajdzie tam gdzie
chce. Nie jest osobą, którą się porzuca. Kolo-
rem Anny jest fiolet, rośliną jemioła, zwierzę-
ciem kogut, liczbą 3, a znakiemWaga. Imieniny
obchodzi również: 1 lutego, 26 marca, 16 kwiet-
nia, 7 i 9 czerwca, 23 lipca, 21 września, 26 i 29
października oraz 20, 21, 28 listopada.

W gminie Osieczna mieszkają 183 panie o
imieniu Anna. Najstarszą jest 94-letnia Anna Ja-
nowicz z Kątów. A najmłodszą Ania Płóciniczak
ze Świerczyny, która skończyła 5 miesięcy.
Wszystkim Annom, Aniom, Anulkom życzymy
samych słonecznych dni w życiu. A najwięcej
pań o tym imieniu mieszka w Kąkolewie tam jest
ich 50. A kolejno: w Osiecznej - 46, w Świer-
czynie - 17, w Grodzisku - 13, w Kątach - 8, w
Drzeczkowie - 7, w Popowie i Ziemnicach po 6,
w Wojnowicach i Łoniewie po 5, 4 w Trzebani, w
Jeziorkach, Witosławiu, Miąskowie i Dobramyśli
po 3, po 2 wWolkowie i Kleszczewie oraz jedna
Ania w Berdychowie.

Marian Guzikowski
z Osiecznej

Anna Nadolna z
Osiecznej z córką

Weroniką

URODZILI SIĘ
11. 05. Adrian Szramiak, Kąkolewo
12. 05. Igor Michałowski, Kąkolewo
14. 05. Józefina Stachowiak, Kąkolewo
16. 05. Franciszek Skrzypczak, Osieczna
17. 05. Maja Gralak, Osieczna
17. 05. Mateusz Najmowicz, Osieczna
20. 05. Aleksander Filip Rosicki, Kąty
21. 05 Hanna Woźniak, Łoniewo
23. 05. Joanna Guzikowska, Osieczna
24. 05. Bartłomiej Pewiński, Dobramyśl
26. 05. Mateusz Kretschmer, Łoniewo
26. 05. Kacper Paweł Wojciechowski, Kąty
27. 05. Michalina Mrozowiak, Grodzisko
28. 05. Anna Wojciechowska, Osieczna
02. 06. Wanessa Robakowska, Świerczyna

ZMARLI
20. 05. Jerzy Marcinkowski (1930), Osieczna
23.05. Stanisław Kostka Sobkowiak (1936),

Osieczna
01. 06. Stanisław Pawłowski (1928), Osieczna
06. 06. Genowefa Wawrzyniak (1929),

Kleszczewo
07. 06. Zenon Wojtkowiak (1948), Drzeczkowo
12. 06. Zofia Ratajczak (1926), Osieczna
13. 06. Jan Dolczewski (1921), Osieczna
16. 06. Krystyna Śmieszała (1938), Kąkolewo

Nie uwierzycie Państwo, ale w kalendarzu
rocznic i wydarzeń, lipiec jest najskromniejszym
miesiącem. Znaleźliśmy tylko dwa szczególnie
wyróżnione dni. Otóż 1 lipca obchodzi się Świa-
towy Dzień Architektury. Natomiast 11 lipca w
1987 roku urodził się pięciomiliardowy mieszka-
niec Ziemi. Od tego czasu ten dzień co roku ob-
chodzi się jako Światowy Dzień Ludności.

Nie zapomnij w lipcu

- Jestem zatrudniona po raz
pierwszy w życiu. Czy na urlop
będę mogła iść dopiero po prze-
pracowaniu roku?

Nie trzeba tak długo czekać na
prawo do wypoczynku. Na urlop
można pójść po każdym przepra-
cowanym miesiącu. Za miesiąc
pracy należy się 1/12 urlopu przy-
sługującego pracownikowi po
przepracowaniu roku.
- Czy pracodawca może mnie

odwołać z urlopu?
Tak, ale tylko wtedy jeśli pani

obecność w zakładzie jest nie-
zbędna, a okoliczności, które tego

wymagają nie były znane w chwili
rozpoczynania urlopu. Dotyczy to
na przykład awarii w zakładzie,
albo nieoczekiwanej kontroli, w
której musimy brać udział, albo ko-
nieczności udziału w rozprawie są-
dowej i temu podobne. Warto przy
tej okazji wiedzieć, że pracodawca
odwołując pracownika z urlopu
musi pokryć jego koszty związane
z wcześniejszym powrotem do
firmy.
- Wykupiłam już w lutym za-

graniczne wczasy, a teraz oka-
zuje się, że nie będę mogła na
nie pojechać. Czy stracę swoje
pieniądze?

Wszystko zależy do zapisów
umowy zawartej z biurem podróży.
Najczęściej wykupując wczasy na
kilka miesięcy przed wyjazdem,
równocześnie płaci się ubezpie-
czenie ewentualnej rezygnacji.
Średnio jest to około 200 zł od jed-
nego skierowania. Jeśli takie ubez-
pieczenie jest, wówczas klient
otrzyma zwrot od 80 do 100 pro-
cent swojej wpłaty. Osoby, które
wykupiły w ostatnich dniach wy-
cieczki, a ubezpieczenia nie za-
warły mogą to zrobić jeszcze przez
14 dni od dnia wpłaty. Naprawdę
warto.
- Czy zakład pracy może mi

dopłacić do wycieczki zagra-
nicznej?

Jeśli zakład pracy ma fundusz
socjalny i dopłaca pracownikom do
wczasów, to oczywiście można
zwrócić się do kierownictwa firmy
o dofinansowanie zagranicznego
wypoczynku. Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego zrównał w tej

kwestii pracowników korzystają-
cych z wczasów w kraju i za gra-
nicą. Przyznanie dopłaty z
funduszu musi oczywiście być w
zgodzie z kryteriami określonymi w
regulaminie zakładu pracy.
- Zachorowałam na urlopie.

Czy otrzymam w innym terminie
te kilka dni wolnego, które prze-
leżałam?

Przede wszystkim o swojej
chorobie i zwolnieniu lekarskim
trzeba jak najszybciej powiadomić
zakład pracy. Potem można się
zwrócić o udzielenie dodatkowego
urlopu wypoczynkowego w innym
terminie. Dni, które byliśmy chorzy,
zakład pracy ma obowiązek po-
traktować jako niewykorzystaną
część urlopu.
- Czy przepadnie mi zaległy

urlop z 2004 roku?
Tak. Po trzech latach następuje

przedawnienie prawa do urlopu i
niewykorzystany urlop przepada.

Przed urlopami
Wielu czytelników prosi o informacje dotyczące naszych
praw związanych z wypoczynkiem. Pytacie Państwo zarówno
o powinności pracodawcy w tym zakresie, jak i biur podróży,
przewoźników, a nawet sprzedawców w sklepach. Postano-
wiliśmy na kilka z tych pytań odpowiedzieć.


