
[ 11 ]PRZEGLĄD OSIECKI

URODZENIA
13. 11. - Maja Weiss, Grodzisko14. 11. - Ewa Stróżyńska, Świerczyna19. 11. - Marcin Żaba, Kąkolewo28. 11. - Mikołaj Nowacki, Kąkolewo03. 12. - Igor Grzechowiak, Witosław

ZGONY
29 11. - Łucja Owsianna (1935), Kąkolewo

MakijaŜe na
Sylwestra i karnawał

Zbliża się Sylwester i karnawał, dlatego opiszę krótko jakie makijaże
będą najbardziej trendy w tym sezonie. Makijaże takie dają nam pole do
popisu, mogą być eleganckie (glamour), mocne (smoky eyes) lub wręcz
przeciwnie stonowane prawie niewidoczne.

Makijaż glamour idealnie pasuje na wielkie wyjście. Ten pełen klasy
makijaż przeżywał swój czas w latach 80-tych. Do dziś jednak przetrwał.
Główną rolę odgrywają tutaj usta, dlatego muszą być idealnie gładkie, aby
go wykonać potrzebna będzie dobra konturówka i pomadka. Najlepsza
będzie pomadka nawilżająca i nabłyszczająca. Na twarz nakładamy ma-
tujący podkład a na oczy matowe cienie w kolorze jasnym. Dolną powiekę
można zaznaczyć cieniem jaśniejszym od tego nałożonego na górną po-
wiekę - oczy wydadzą się większe. Można zaznaczyć wewnętrzną stronę
dolnej powieki białą konturówką, która rozświetli oko. Rzęsy mocno tu-
szujemy. Na koniec obrysowujemy usta kredką i wypełniamy pomadką.

Makijaż smoky eyes również dobrze spisze się na wieczorną imprezę.
To propozycja dla kobiet, które lubią i malują się na co dzień. W tym ma-
kijażu główną rolę odgrywają oczy. Na twarz nakładamy podkład, który
zatuszuje niedoskonałości cery. Aby stworzyć subtelny makijaż oka można
użyć cienie w dwóch odcieniach- jaśniejszym i ciemniejszym albo użyć
jednego np. grafitowgo, wtedy oko będzie ciemniejsze.

W przypadku pierwszym najpierw obrysowujemy oko konturówką i de-
likatnie rozcieramy, następnie malujemy zewnętrzny kącik oka w ciem-
niejszym kolorze i ponownie rozcieramy, później nakładamy na ruchomą
część powieki i w wewnętrznym kąciku oka jaśniejszy cień. Tuszujemy
rzęsy.

W przypadku ciemniejszego makijażu oka również obrysowujemy oko
konturówką następnie malujemy tylko nieruchomą część powieki cieniem
ciemnym i wtedy rozcieramy. Można złagodzić jego głębię odrobiną cie-
nia jasnego np. perłowego roztartego na ruchomej części powieki. Rzęsy
tuszujemy dość mocno. Usta malujemy błyszczykiem lub naturalną po-
madką.

Makijaż naturalny (cielisty), przeznaczony jest dla kobiet, które w ogóle
się nie malują lub lubią delikatny makijaż. Jego podstawą są odpowiednio
dobrane kosmetyki w kolorach beżu i delikatnego różu. Należy głównie
skupić się na dobrym zmatowieniu twarzy i zamaskowaniu niedoskonało-
ści, można również zaakcentować kości policzkowe. Następnie tuszujemy
rzęsy a usta malujemy błyszczykiem lub w kolorze ust.

Aby makijaż był trwały warto zrobić sobie peeling twarzy i ust oraz na-
łożyć maseczkę.Życzę wszystkim czytelnikom Wesołych i Radosnych Świąt orazszampańskiej zabawy sylwestrowej!
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Rozwiązanie konkursu
dla dzieci

Nasi najmłodsi wykazali się ogromym talentem i piękne pokolorowali
Mikołaja. Na konkurs wpłynęło wiele barwnych prac. Wylosowane zostało
troje dzieci - Julia Jędrzychowska z Frankowa, Natalia Łaniak z Kąkolewa
i Aleksander Koszura z Grodziska - które otrzymają pluszowe misie. Po
odbiór misiów zapraszamy do redkacji (Urząd Miasta i Gminy, ul. Po-
wstańców Wlkp. 6, biuro nr 7). Z okazji zbliżających się świąt mamy dla
wszystkch dzieci, które wzięły udział w konkursie niespodziankę. Wszyst-
kich, którzy wysłali do nas pokolorowane rysunki zapraszamy po odbiór
nagród pociesznia.

W tym miesiącu kolejny rysunek do pokolorowania i kolejne 3 misie do
wylosowania. Na rozwiązania przesłane na adres redakcji czekamy do 14
stycznia

Program wydarzeń na rok 2011w M-GOK Osiecznej
9 stycznia Koncert kolęd i pasto-

rałek w klasztorze w Osiecznej,
godz. 14.00

9 stycznia Finał WOŚP
16 stycznia Koncert Noworoczny

Mażoretki Kąkolewo
23 stycznia Koncert Noworoczny

Mażoretki Osieczna
31. 01- 11. 02 Ferie zimowe z Zi-

moludkiem
21 marca Konkurs plastyczny na

Najładniejszą Pisankę Wielkanocną
16 kwietnia XXVII Wielkopolski

Konkurs Młodych Instrumentalistów
członków Orkiestr Dętych im. Jana
Schulza

3 maja Obchody Święta Konsty-

tucji 3-Maja
28 maja IV Łosiecka Łowerówka

z okazji Dnia Dziecka
25 czerwca XVI Noc Świętojań-

ska WIANKI 2011
30 czerwca Koncert uczniów

Społecznego Ogniska Muzycznego
19-21 sierpnia XXIV Dni Osiecz-

nej – Dożynki Gminne
11 listopada Obchody Święta

Niepodległości
15 listopada Konkurs plastyczny

– Stroik ŚwiątecznyMiłośników zielarstwa zapra-szamy na spotkanie które odbę-dzie się 21 stycznia 2011r. wMiejsko-Gminnym Ośrodku Kul-tury w Osiecznej.

Terminarz imprez


