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ZłóŜ Ŝyczenia
Urszuli - 21 X

Urszula w do-
wolnym tłumaczeniu
znaczy "mała, młoda
niedźwiedzica". W
średniowieczu znano
też Orszulę i Wir-
szulę. Za sprawą tre-
nów Jana
Kochanowskiego uni-
kano potem nadawa-
nia córkom tego
imienia, kojarząc je
ze zmarłą córeczką
poety. Ten przesąd
na szczęście poszedł
w zapomnienie na
początku XXw. i teraz
mamy liczne grono Urszulek. AUrszula to osoba stała w
przekonaniach, dociekliwa, uparta. Rzadko się waha,
działa szybko i zdecydowanie. Jest towarzyska, ale i wy-
rachowana. Ceni dom i rodzinę. Nie jest najłatwiejsza w
codziennym współżyciu. Jej kolorem jest niebieski, ro-
śliną tulipan, zwierzęciem skowronek, a znakiem zodiaku
Rak. Imieniny obchodzi również 29 maja.

W gminie Osieczna mieszkają 34 panie o imieniu
Urszula. W ostatnich latach nie nadaje się dziewczyn-
kom tego imienia, bo najmłodsza Urszula Lira z Wojno-
wic będzie miała w tym roku 21 lat. A najstarsza Urszula
Bednarek z Osiecznej skończyła 75 lat. Obu paniom, a
także wszystkim pozostałym Urszulom życzymy szczę-
ścia i zdrowia. W Osiecznej mieszka 10 Urszulek, w Ką-
kolewie - 9, w Kątach, Świerczynie, Grodzisku - po 3,
oraz w Ziemnicach, Wolkowie, Drzeczkowie, Berdycho-
wie, Popowie Wonieskim i Wojnowicach - po jednej.

Urszula Pecolt
z Osiecznej

Łukaszowi -18 X
W dosłownym

tłumaczeniu z grec-
kiego imię to zna-
czy "urodzony o
świcie". W polskich
kronikach pojawia
się w XIV wieku,
ale szczyt popula-
ności przeżyło w la-
tach 70. ubiegłego
wieku. Łukasz ob-
darzony jest anali-
tycznym umysłem i
nadzwyczajną pa-
mięcią. Jest kon-
sekwentny w
działaniu, pracowity
i punktualny. Ma
zdolności kierownicze, lubi rozkazywać. Jest zakochany
w sobie i w swojej rodzinie. Jego kolorem jest pomarań-
czowy, rośliną wiciokrzew, zwierzęciem antylopa, a zna-
kiem zodiaku Byk. Imieniny obchodzi również: 17 lutego,
22 kwietnia, 10 września i 31 października.

W naszej gminie mieszka aż 88 Łukaszów. Najstar-
szym jest Łukasz Klak z Osiecznej, który ma dopiero 32
lata, a najmniejszym Łukasz Kmieć ze Świerczyny, który
skończył roczek. Łukaszom i Łukaszkom życzymy, by
każdy ich dzień był zawsze słoneczny. Najwięcej
mieszka ich w Kąkolewie - 25 i w Osiecznej - 22. A ko-
lejno: w Świerczynie - 8, w Łoniewie, Grodzisku i Ziem-
nicach - po 4, w Popowie Wonieskim, Kleszczewie,
Drzeczkowie i Wojnowicach - po 3, w Kątach, Franko-
wie i Witosławiu - po 2 oraz w Jeziorkach, Miąskowie i
Wolkowie - po jednym.

Łukasz Tarczyński
z Kąkolewa

Szkoła Świerczyna
Nowy rok szkolny
Do Szkoły Podstawowej będzie

uczęszczać 81 dzieci, ucząc się w
sześciu niezbyt licznych oddziałach.
W klasie pierwszej uczyć się będzie
dwanaścioro dzieci, które mają do
dyspozycji bardzo dobrze wyposa-
żoną salę lekcyjną.

Również w tym roku szkolnym
dzieci będą korzystać z nowej salki
do gimnastyki korekcyjno – kom-
pensacyjnej.

Także biblioteka szkolna została
przeniesiona do innego pomiesz-
czenia, umożliwiającego urządzenie
lokalu zgodnie z wymogami.

W tym roku szkolnym rozpo-
częło pracę w naszej szkole dwoje
nowych i młodych pedagogów: pani
mgr Joanna Smolna – matema-
tyczka i pan Grzegorz Łopaczyk –
anglista.

Wychowawczynią klasy I jest
mgr Joanna Marszałek, II – mgr
Anna Kubańda, III – mgr Hanna Ja-
kubowska, IV – mgr Joanna
Smolna, V –mgr Marlena Graf, VI –
mgr Aleksander Glumiński.

Warsztaty ekologicznedla przdszkolaków
Na początku września odbyły się

warsztaty ekologiczne pt. Jestem
przyjacielem Ziemi, zorganizowane
przez Starostwo Powiatowe w
Lesznie. Prowadząca zajęcia pani
Justyna pokazała dzieciom jak se-
gregować odpady, wytłumaczyła
słowo recykling. Każda grupa do-
stała w podarunku pojemniki do se-
gregacji odpadów, a każde dziecko
ekologiczną torbę na zakupy oraz
pamiątkowy dyplomik z zabawnym i
pouczającym wierszykiem.

Również we wrześniu odbędzie
się spotkanie z policjantem z dro-
gówki, który pokaże dzieciom jak
bezpiecznie poruszać się na dro-
gach. Odpowie na wszystkie pyta-
nia i pokaże radiowóz, co zawsze
jest najbardziej ekscytującą dzieci
częścią spotkania.
Wycieczkado Henrykowa
Już we wrześniu uczniowie

klasy V i VI pojechali na wycieczkę

do Henrykowa, gdzie znajduje się
Oczyszczalnia Ścieków dla miasta
Leszna. Wycieczkę zorganizowało i
zafundowało Starostwo Powiatowe
w Lesznie. Uczniowie obejrzeli cały
cykl technologiczny oczyszczania a
następnie mieli zajęcia teoretyczno-
praktyczne w sali audiowizualnej.
Obejrzeli tam prezentację wirtualną
procesu oczyszczania ścieków a
następnie pracowali z mikrosko-
pami, analizując krople wody z
etapu oczyszczania biologicznego.
Były to bardzo ciekawe i angażu-
jące uczniów zajęcia.

Na pożegnanie otrzymali pre-
zenty – torby ekologiczne i małe
podręczne plecaczki.
Sprzątanie Świata
W dniu 19 września uczniowie

naszej szkoły w ramach akcji Sprzą-
tanie Świata przyczynili się do po-
prawy stanu okolicy szkoły
sprzątając śmieci na poboczach
szosy przy szkole, w kierunku Mią-
sowa i Ziemnic a także zbierając
śmieci w pobliskich lasach – przy
boisku wiejskim i w kierunku Ustro-
nia. Uzbierano 14 dużych worków
śmieci.

Ten tekst piszemy ku prze-strodze. Otóż w poniedziałek, 7września, na krajowej drodzemiędzy Kąkolewem a Garzynemzderzyły się trzy samochody. Nahamujące cinquecento wjechałford uderzony przez volkswa-gena.
Kobieta kierująca fiatem cin-

quecento zauważyła, że przed nią
na drodze coś leży. Okazało się,
że był to lis. Zaczęła hamować. Nie
mogła ominąć lisa, gdyż w tym
czasie z boku wyprzedzała ją cię-
żarówka. Pierwsza przestroga by-
łaby więc taka, że jadąc drogą
obok lasu zawsze spodziewać się
należy zwierzyny. Nigdy za dużo
ostrożności i szczególnej uwagi. W
pobliżu lasów warto zdjąć nieco
nogę z gazu.

Za hamującym cinquecento je-
chały ford i volkswagen. Ten
ostatni był zapewne zbyt blisko
forda i nie zdążył wyhamować.
Uderzył w samochód przed sobą,
a wtedy ford wpadł na cinque-
cento. Trzy samochody zostały po-
ważnie uszkodzone i nie mogły
odjechać z miejsca wypadku. Na
szczęście nic nie stało się ludziom,
choć karetka pogotowia przyje-
chała na miejsce.

Druga przestroga dotyczy więc
zachowania bezpiecznej odległo-
ści między pojazdami. Każdy kie-
rowca wie, że nie powinien jechać
zbyt blisko samochodu przed
sobą. A mimo to niektórzy ryzy-
kują. W tym przypadku policja
uznała, że prowadzący volkswa-
gena naruszył przepisy ruchu dro-
gowego. Kierowcę ukarano
mandatem w wysokości 300 zł.

Za blisko

Biuro Rachunkowe
Monika Jankowska

Powierz prowadzenie swoich
rozliczeń z

fiskusem fachowcom.
Kąkolewo ul. Krzywińka 21

64-113 Osieczna
tel. 501 128 779

jankowska.biuro@interia. pl
www. jankowskabiuro.kakolewo. pl

Zadzwoń i umów
się na spotkanie

Szpital Rehabilitacyjno - Lecz-
niczy dla Dzieci i Młodzieży w
Osiecznej informuje, że od wrześ-
nia w ramach umowy z NFZ roz-
poczęła działalność Poradnia
Rehabilitacyjna przy Szpitalu. Go-
dziny otwarcia we wtorek 7.30 -
12.30 w czwartek 14.00 - 19.00.
Rejestracja pod nr 65 520 34 95.
Szpital rozszerzył również działal-
ność o opiekę rehabilitacyjno -
leczniczą dla dorosłych w zakre-
sie stacjonarnej rehabilitacji ogól-
noustrojowej. Zapraszamy!


