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Spotkanie z przewodnikiem

W Urzędzie Miasta i Gminy, w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Osiecznej oraz w Zespole
Szkół w Kąkolewie odbyły się
spotkania autorskie ze Stanisła-
wem Lenartowiczem – autorem
publikacji „Przewodnik po ozna-
kowanych trasach rowerowych
gminy Osieczna”. 

Autor prezentował treść swo-
jego dzieła, a po spotkaniu wpisy-
wał dedykacje do książek, które
uprzednio zostały rozdane przyby-
łym.

Przewodnik zawiera szczegó-
łowy, przejrzysty opis dziesięciu
tras rowerowych wraz z rysunkami
ukształtowania terenu, opisami na-
potykanych po drodze obiektów,
zabytków, pomników przyrody i
miejsc, które kryją interesującą his-

torię. Podane są długości odcin-
ków trasy, do tego przejrzyste
mapy.

Czytelnik znajdzie też krótką
charakterystykę krajoznawczą
miejscowości ujętych w tekście,
słowniczek przyrodniczo-histo-
ryczny, bazę gastronomiczno-noc-

legową oraz dokumentację foto-
graficzną.

Przewodnik będzie niezastą-
pioną pomocą oraz źródłem wie-
dzy także podczas spacerów, a
swoją treścią zaskoczy nie tylko tu-
rystów, ale także mieszkańców
gminy.

Nie tylko dla spragnionych luksusu
Nasze miasteczko staje się coraz bardziej wystarczalne. Jak grzyby po deszczu wyrastają bowiem w nim firmy, które służą

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, nie tylko tych podstawowych.
Przykładem może być firma

Beauty Art mieszcząca się w
Osiecznej. Czy jest to jednak ga-
binet dla ludzi pragnących lu-
ksusu? Chyba nie do końca, bo
pomoc mogą w nim znaleźć lu-
dzie cierpiący na różnego rodzaju
schorzenia, wielu osobom po-
maga „normalnie” funkcjonować. 

Beauty Art to gabinet masażu
i modelowania sylwetki.

- Przychodzą do mnie ludzie,
którzy cierpią na rwę kulszową,
bóle kręgosłupa, bóle kończyn
górnych i dolnych, napięcia
mięśni spowodowane długotrwa-
łym stresem – mówi masażystka
Emilia Nowacka prowadząca
gabinet –Po godzinnym masażu
czują się rozluźnieni i zrelakso-
wani. Często wszystko wraca do
normy, lecz trzeba skorzystać z
serii masaży. 

Przy tego rodzaju zabiegach
masażystka stosuje lampę sollux,
która rozgrzewa, rozluźnia mięś-
nie i przygotowuje do dalszych
zabiegów, dzięki rozchodzeniu
się światła po ciele redukuje
stany zapalne.

- Do każdego klienta trzeba
podejść indywidualnie. Dlatego
też przed zabiegiem przeprowa-
dzam krótką rozmowę, by dowie-
dzieć się o schorzeniach i
wykluczyć wszelkie przeciwwska-
zania do przeprowadzenia ma-
sażu. Czasem zdarza się, że
podczas masażu zostają wykryte

jakieś choroby, o których klient
wcześniej nie wiedział. W na-
szym ciele ukryte są bowiem re-
ceptory, które są odpowiedzialne
za poszczególne części ciała i
narządy.

Do gabinetu mogą przyjść
także ci, którym nic nie dolega,
ale po prostu chcieliby się lepiej
poczuć, zrelaksować. Tym oso-
bom oferowany jest masaż rela-
ksacyjny. 

Masaż bańką chińską pomaga
pozbyć się cellulitu, jest również
pomocny w leczeniu przeziębień,
dlatego może być stosowany u
dzieci.

W gabinecie Beauty Art jest
też urządzenie do rollmasażu,
które służy do modelowania syl-
wetki i ujędrniania skóry. Rolki
masują górne i dolne części ciała,
począwszy od stóp, a skończyw-
szy na plecach, karku, w piętna-
stu różnych pozycjach.
Najkrótszy cykl trwa 36 minut, a
może być wydłużony nawet do
półtorej godziny.

- W ciągu godziny spala się
około 350 kalorii. Poza spalaniem
tłuszczu rolki przynoszą też takie
korzyści jak poprawa przemiany
materii, lepsze samopoczucie
oraz redukcję cellulitu.

Emilia Nowacka otworzyła
swój gabinet w listopadzie ubieg-
łego roku i jak mówi odnalazła się
w zawodzie masażystki.

- Marzyłam o studiach z ge-

rontologii, która umożliwiłaby mi
pracę w charakterze opiekunki
osób starszych, jednak życie uło-
żyło mi inny scenariusz. W intre-
necie znalazłam policealne
studium masażu w Lesznie. Po-
stanowiłam spróbować. Okazało
się, że masaż to coś, co mi odpo-
wiada. Zakochałam się w tym za-
wodzie. W szkole wykładowcy
namawiali nas, byśmy otwierali
swoje gabinety i tak właśnie po-
stanowiłam zrobić. Znalazłam
lokal w Osiecznej, przy ul. Lesz-
czyńskiej w budynku byłej wete-
rynarii. Zakupiłam sprzęt i
postanowiłam spróbować. Mam
wielu stałych klientów i coraz wię-
cej nowych. 

Ceny za zabiegi nie są wygó-
rowane. Godzinny masaż całego
ciała to koszt 50 zł, masaż kręgo-
słupa trwający 45 minut - 30 zł,
trzydziestosześciominutowy za-
bieg na rolkach - 10 zł.

- Można wykupić karnet na za-
biegi, wtedy koszt jest jeszcze
niższy, a i motywacja do ćwiczeń
większa.

W gabinecie Beauty Art jest
także solarium stojące, kiedy
więc zrelaksujemy ciało masa-
żem, możemy zadbać o brązowy
odcień skóry. 
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