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ZłóŜ Ŝyczenia
Weronice - 15 V

Na Weronikę
mówi się też Wera,
Ika, Isia. W dosłow-
nym tłumaczeniu
słowo to oznacza
„święte oblicze” lub
„tę, która niesie zwy-
cięstwo”. Każda We-
ronika jest dobra i
godna najwyższego
szacunku. Jak nikt
radzi sobie z życiem
i w życiu. Jest dosko-
nałą żoną i najlepszą
matką. Dużo czyta,
kocha przyrodę, miewa talent pisarski i dar wymowy. Jej
kolorem jest błękit, rośliną lilia, zwierzęciem gołębica,
liczbą szóstka, a znakiem zodiaku Panna. Imieniny ob-
chodzi też: 13 stycznia, 4 lutego, 9 i 12 lipca.
W gminie mieszka aż 61 pań o imieniu Weronika, 25

z nich urodziło się po 2000 r. co świadczy o tym, że imię
to cieszy się dużą popularnością. Wcześniej taką popu-
larność imienia odnotowano w latach dziewięćdziesią-
tych i dwudziestych ubiegłego wieku. Najstarsza
Weronika Karolczak z Wojnowic w styczniu skończyła
90 lat. NajmłodszaWeronika Nadolna z Osiecznej przed
dwoma tygodniami świętowała pierwsze urodziny. Naj-
więcej pań o imieniu Weronika mieszka w Kąkolewie.
Jest ich tam aż 20, w Osiecznej 13, w Grodzisku i Ziem-
nicach po 6, w Świerczynie 5. W Wojnowicach i Kątach
po 3. Po jednej Weronice mieszka w: Witosławiu, Fran-
kowie, Popowie Wonieskim, Drzeczkowie i Łoniewie.

Weronika Kajzer z Fran-
kowa z bratem Jakubem

Zygmuntowi - 2 V
Zygmunt to zwy-

cięski opiekun. Do
Polski przywędrował
za Jagiellonów, ale i
za Wazów cieszył się
niezwykłą popularno-
ścią wśród szlachty.
Później został zapo-
mniany, a wrócił w XI
wieku wraz z modą
na staropolszczyznę.
W Polsce mieliśmy
trzech króli Zygmun-
tów, a pięćdziesiąt
miejscowości pocho-
dzi od tego imienia.
Zygmunt jest męż-
czyzną odpowiedzialnym, ze sporym temperamentem,
bywa zaborczy i władczy. Troszczy się o byt materialny
rodziny i nierzadko osiąga znaczne sukcesy. Lubi zwra-
cać na siebie uwagę, ubiera się starannie, dba o ma-
niery, uważnie dobiera przyjaciół i lekturę. Jego kolorem
jest zielony, zwierzęciem tygrys, rośliną bez, liczbą je-
dynka, a znakiem zodiaku Lew.
W gminie mieszka 18 Zygmuntów. Najstarszy—Zyg-

munt Dopieralski z Osiecznej skończył 85 lat, najmłodszy
Zygmunt Walenciak z Łoniewa za kilka dni będzie świę-
tował 37 urodziny. W Osiecznej mieszka 5 Zygmuntów,
w Kąkolewie — 3. Tyle samo w Świerczynie i Łoniewie.
Po jednym panu Zygmuncie mieszka w: Drzeczkowie,
Trzebani, Frankowie i Kątach.

Zygmunt Skrobała
z Łoniewa

Szkoła Świerczyna

Kwiaciarnia
KALINA

Kąkolewo
ul. Kwiatowa 1

Komunikat
policji

Policjanci Rewiru Dzielnico-
wych w Osiecznej zwracają się z
uprzejmą prośbą do mieszkańców
gminy Osieczna by w przypadku
napotkania nieznanej osoby, której
zachowanie wskazuje, że może
być osobą poszukiwaną, ukrywa-
jącą się poinformować o swoich
spostrzeżeniach policję – nr tel.
065 5231 730.
Ponadto policja prosi o zwróce-

nie uwagi na parkujące przez kilka
dni samochody na obcych nume-
rach rejestracyjnych lub samo-
chody, w którym przez dłuższy
czas ktoś przebywa. W przypadku
zauważenia takich aut należy za-
pamiętać lub zapisać numer rejes-
tracyjny, markę i kolor samochodu
oraz powiadomić policję.
Takie informacje od mieszkań-

ców gminy jak i idące dalej kon-
trole pozwolą przyczynić się do
uniknięcia włamań, kradzieży,
uszkodzeń lub popełnienia innego
przestępstwa czy wykroczenia.
Pamiętać należy, że każdy z nas
chce uniknąć takiej sytuacji i nie
chce być stroną pokrzywdzoną,
dlatego też reagujmy na wszystkie
niepokojące sygnały a pomożemy
sobie i innym. Takim zachowaniem
możemy sprawić, że gmina będzie
bardziej bezpieczna.

Kierownik Rewiru
Dzielnicowych w Osiecznej
p. o. mł. asp. D. Dworniczak

Śmiejmy się
Podczas kwadransa sponta-

nicznego wybuchu radości i szcze-
rego śmiechu można spalić nawet
100 kcal. Jest to tyle, ile traci się w
czasie 10 minut wspinania się po
schodach lub jazdy na rowerze.
Aby schudnąć wystarczy więc się
śmiać. Najlepiej w miłym towarzy-
stwie.

W szkole odbyło się przedsta-
wienie profilaktyczne zatytułowane
„Piekielnie anielska sztuka”. Spek-
takl obejrzeli uczniowie klas I - VI.
Przedstawienie było dobrą lekcją
ukazującą zły wpływ alkoholu i ni-
kotyny na zdrowie i życie czło-
wieka.
Tradycją Szkoły Podstawowej

w Świerczynie jest przeprowadza-
nie konkursu plastycznego na naj-
ciekawszą kartkę świąteczną.
Wyniki:
I miejsce - Patrycja Klimkowska

(kl. I), II miejsce - Natalia Klim-
kowska (kl. III), III miejsce - Kamil
Mróz (kl. III), wyróżnienia - Mikołaj
Tadeusz (kl. I), Patrycja Wojcie-
chowska (kl. I), Katarzyna Gorze-
lańczyk (kl. III), Weronika
Konieczna (kl. III), Wiktoria Lorkie-
wicz (kl. IV).
Uczniowie naszej szkoły wzięli

udział w VIII edycji Wojewódzkiego
Konkursu Literacko - Fotograficzno
- Plastycznego "Małe KONFRON-
TACJE 2009". Szkołę reprezento-
wali następujący uczniowie: w

dziale literackim - proza: Michalina
Stiller (kl. VI), - poezja: Maria Ku-
backa, Sandra Skrzypek, Joanna
Strzelczyk, Tomasz Śląski, Ag-
nieszka Wawrzyniak, (uczniowie
kl. V), Wiktoria Lorkiewicz, Kinga
Wawrzyniak (uczennice kl. IV). Za-
kwalifikowane prace w dziale pla-
stycznym należą do uczniów: kl. IV
- Aneta Chmielowiec, kl. V - To-
masz Śląski.
Uczniowie kl. II i I wykonali ma-

rzannę - kukłę symbolizującą zimę
i śmierć. Uczniowie uczęszczający
na kółko ekologiczne "Miłośnicy
Zielonej Ziemi" spalili "śmiercichę".
Stojąc w rytualnym kole w towa-
rzystwie kolegów z klasy VI
wszyscy głośno skandowali "precz
zimo zła". Wielkim zaskoczeniem
było to, iż magia zadziałała mo-
mentalnie, zaświeciło słońce, na-
deszła wiosna.
Tradycją szkoły już od wielu lat

jest poznawanie dziedzictwa kultu-
rowego naszego regionu - także
tego związanego ze świętami wiel-
kanocnymi. Dlatego też 7 i 8 kwiet-

nia odbyły się w klasach I - III za-
jęcia o tematyce wielkanocnej.
Uczniowie klas I i II przygotowywali
regionalne, świąteczne potrawy.
Trzecioklasiści natomiast zostali
mistrzami w wykonywaniu najpięk-
niejszych pisanek.
Rozstrzygnięty został Szkolny

Konkurs Literacki "Piszemy wier-
sze". Laureatami konkursu zostali
uczniowie kl. V: I miejsce: Joanna
Strzelczyk, II miejsce: Tomasz Ślą-
ski, III miejsce: Agnieszka Waw-
rzyniak, Sandra Skrzypek.
Do naszej szkoły zawitał długo

oczekiwany Zajączek. Zostawił dla
dzieci mapę i list, w którym infor-
mował, iż w okolicy szkoły ukrył
prezenty. Jednak, aby je odnaleźć
uczniowie musieli udać się w
miejsce zaznaczone na mapie. Po
drodze ukryte były zagadki, które
dzieci musiały rozwiązać.


