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ZłóŜ Ŝyczenia solenizantom
Arlecie - 13.02

Arleta Roszak
z Osiecznej

Oskarowi - 3.02

Oskar Mieloszyński
ze Świerczyny

Tak naprawdę nie wiadomo
jakie pochodzenie ma imię Arleta.
Prawdopodobnie germańskie lub
celtyckie. Do Polski trafiło w formie
francuskiej. Być może jest żeńską
formą imienia Arnold. Kobiety o
tym imieniu są wrażliwe, ale skryte
i nieufne. Niełatwo jest zdobyć ich
przyjaźń. Ten komu się to uda
przekona się, jednak że z Arletami
"konie można kraść". Dużą rolę w
ich życiu odgrywają marzenia. Ar-
lety wyznają zasadę, że każdy po-
winien robić swoje, bez
nadmiernego rzucania się w oczy.
Kochają swój dom i spokojne
życie. Ich kolorem jest czerwony,
rośliną piołun, zwierzęciem
kaczka, liczbą piątka a znakiem
zodiaku Rak. Imieniny obchodzą
także: 31 i 8 stycznia, 11 kwietnia,
24 października.
W naszej gminie mieszka tylko

18 pań o imieniu Arleta. W Osiecz-
nej jest ich 6, w Grodzisku - 3, w
Kąkolewie, Świerczynie i Ziemni-
cach - po dwie, a w Łoniewie, Woj-

nowicach, Kątach - po jednej.
Najstarszą Arletą jest 44-letnia

Arleta Ciesielska z Wojnowic, a
najmłodszą, Arleta Kukuryka z
Osiecznej, która w tym roku skoń-
czy 26 lat. Wszystkim Arletom i Ar-
letkom życzymy szczęścia i
zdrowia.

To imię wywodzi się ze Skan-
dynawii i pochodzi od słów: "As" -
imię bóstwa i "kar" - miecz, włócz-
nia. Oznacza więc, że Oskar to
mężczyzna, który otrzymał miecz z
rąk bogów skandynawskich. To
brzmi dosyć groźnie, ale Oskar jest
miły, uprzejmy i bardzo podoba się
paniom. Lubi towarzystwo kobiet,
kocha taniec, muzykę i śpiew.
Mężczyźni o tym imieniu są inteli-
gentni i ambitni oraz zdolni do po-
święceń. Czasem brak im
pewności siebie, a stałość nie jest
ich najcenniejszym atutem. Ich ko-
lorem jest żółty, rośliną czosnek,
zwierzęciem marabut, liczbą je-
dynka, a znakiem zodiaku Kozio-
rożec. Imieniny obchodzi także: 4
lutego, 3 marca, 31 lipca oraz 1
grudnia.
W gminie Osieczna mieszka 13

Oskarów. W Kąkolewie jest 5
Oskarów, w Osiecznej - 3, w
Świerczynie - 2 oraz w Grodzisku,
Łoniewie, Wojnowicach - po jed-
nym. Nie ma wśród nich osób star-

szych. Najwięcej lat ma Oskar Ka-
rolewicz z Osiecznej (-41), a naj-
mniej, bo 10 miesięcy ma Oskarek
Kurzawa z Grodziska. I tym
dużym, i tym małym życzymy tylko
dobrych dni.

Miniony rokw USC
Jak zawsze w styczniu po-

dajemy statystykę zanotowaną
w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Otóż w roku 2010 przybyło

mieszkańców naszej gminy. W
porównaniu z rokiem poprzed-
nim jest nas o 21 osób więcej.
W gminie mieszka 8971 osób,
w tym 4541 kobiet i 4430 męż-
czyzn.
W minionym roku zanoto-

wano 102 urodzenia. Na świat
przyszły 52 dziewczynki i 50
chłopców. Najwięcej, bo aż 14
maleństw urodziło się w paź-
dzierniku, a 11 w kwietniu.
W 2010 roku na zawsze

odeszło 65 mieszkańców
gminy. Zmarło 40 kobiet i 25
mężczyzn. Najwięcej zgonów
zanotowano w sierpniu i paź-
dzierniku. W tych miesiącach
pożegnaliśmy po 8 osób.
Natomiast 80 par stanęło na

ślubnym kobiercu. Wśród tych
było 66 ślubów wyznaniowych
i 12 cywilnych. Dwa śluby na-
szych mieszkańców zawarto
za granicą i wpisano do osiec-
kich ksiąg USC.

Z wizytą u seniorów
Dziś odwiedziliśmy Stefanię i Józefa Olejniczaków ze Świer-czyny. Jubilaci obchodzą właśnie 50. rocznicę swojego ślubu.
Pani Stefania pochodzi ze

Świerczyny i tu spędziła dzieciń-
stwo oraz młodość. Tutaj też na
wiejskiej zabawie poznała swojego
przyszłego męża. Już wówczas
obydwoje pracowali, pan Józef w
POHZ Garzyn, a pani Stefania w
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Świerczynie. Ślub cywilny wzięli
4 lutego 1961 roku, a kościelny
dwa tygodnie później. Zaraz po
ślubie na krótko zamieszkali w
Osiecznej, by potem przeprowa-
dzić się do Ziemnic. I tamten czas
państwo Olejniczakowie wspomi-
nają dobrze. Mieli ładne mieszka-
nie, działkę, zawsze w zagrodzie
hodowali świnki i jak mówią, ni-
czego im nie brakowało. To były
pracowite lata, ale oni sami byli
młodzi i wiedzieli, że pracują na
swój dom w Świerczynie.
Pan Józef pochodzi z Belęcina.

Jako młody chłopak wyjechał do
wujka w Chojnicach i tam zdobył
zawód cieśli. Twierdzi, że lubił to
zajęcie i że ten zawód naprawdę
dawał mu satysfakcję. Jeszcze
dziś potrafi wymieniać budowy, na
których pracował i budynki, które
remontował. A było ich sporo,
zwłaszcza w gminie Krzemie-
niewo, ale także w Lesznie, Śre-
mie i w samej Świerczynie, gdzie

w spółdzielni był zatrudniony przez
ostatnie 18 lat. W zawodzie prze-
pracował lat 40. Pani Stefania za-
wsze pracowała w księgowości.
Niemal przez wszystkie lata była
księgową w Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Świerczynie. Też
pracowała długo, bo aż 41 lat. W

1992 roku razem z mężem przeszli
na emeryturę. A mieszkają w
Świerczynie, bo przecież wybudo-
wali ten swój wymarzony dom.
Wprowadzili się do niego już w
1967 roku.
Państwo Olejniczakowie nie

mają swoich dzieci, ale nie są

sami. Razem z nimi mieszka bra-
tanek z żoną i córeczką Zosią.
Jedni i drudzy twierdzą że to
szczęśliwe rozwiązanie. Młodzi
mogą liczyć na radę i wsparcie wu-
jostwa, a oni sami na opiekę i co-
dzienną pomoc. Co prawda póki
co jubilaci są sprawni i sami pro-
wadzą swoje gospodarstwo, ale
wiedzą, że nigdy nie zostaną bez
opieki. Tym bardziej, że pani Ste-
fania nie jest, niestety, najzdrow-
sza.
I to właśnie zdrowia życzą im

najbliżsi z okazji złotych godów.

Aby jak najdłużej byli razem, aby
mogli zajmować się ogrodem i by
uczestniczyli w życiu rodziny bra-
tanka, a zwłaszcza ukochanej
Zosi. A więc życzą co najmniej stu
lat. Amy się do tych życzeń szcze-
rze przyłączamy.


