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URODZENIA
21. 10. - Wiktor Kaczmarek, Dobramyśl25. 10. - Katarzyna Muszyńska, Kąkolewo26. 10. - Amelia Padurek, Kąty04. 11. - Maja Sylwia Mruk, Wojnowice08. 11. - Julia Szajna, Jeziorki

ZGONY
07. 11. - Walentyna Nowaczyk (1927), Osieczna
10. 11. - Maria Glapiak (1926), Dobramyśl
15. 11. - Helena Krysiak (1927), Drzeczkowo
21. 11. - Joanna Mostowska (1932), Wojnowice

Monika i Ryszard Kunze z Osiecznej znali się od dziecka. Ich oj-
cowie pracowali razem w majątku, a rodziny się spotykały. Wspól-
nie chodzili też do szkoły podstawowej, choć dzieliły ich dwie
klasy. Ale po podstawówce Ryszard pojechał do średniej szkoły
zawodowej do Zielonej Góry. Tam zdobył zawód ślusarza maszy-
nowo-narzędziowego. AMonika postanowiła zostać pielęgniarką.
Uczyła się w Pile i w Poznaniu, później uzyskała jeszcze dyplom
pielęgniarski. Na kilka lat więc ich drogi się rozeszły.
Ale obydwoje wrócili do Osiecznej. Pan Ryszard co prawda pra-
cował najpierw w fabryce Pomp w Lesznie, potem krótko budował
Pałac Kultury w Warszawie, ale ostatecznie zatrudnił się w banku
w Osiecznej. Stamtąd poszedł do wojska. A po powrocie trafił na
kolej. I to było jego ostatnie miejsce na całe zawodowe życie. Na
kolei przepracował 34 lata.
A panią Monikę znają w Osiecznej chyba wszyscy. Pracę rozpo-
częła, kiedy nie miała jeszcze 18 lat. Wówczas zatrudniona była
w Izbie Chorych. Opiekowała się pacjentami na miejscu, ale jeź-
dziła też do chorych w okolicznych wsiach. A nie było to, łatwe bo
docierała do nich rowerem, motorkiem, czasem pieszo. Autobusy
pojawiły się dopiero wiele lat później. Kiedy zlikwidowano Izbę
Chorych, pani Monika została w Ośrodku Zdrowia. I tam z chorymi
spędziła 36 lat.
Młodzi pobrali się 19 listopada 1960 roku. Zamieszkali w rodzin-
nym domu pana Ryszarda. Na początku zajmowali tam tylko
pokój z kuchnią, gdyż obok mieszkała jeszcze ciocia. Ale cieszyli
się z jej obecności, bo ciocia pomagała im w opiece nad dziećmi.
A wychowali państwo Kunze dwie córki i syna. Dziś dzieci mają
swoje rodziny, jedna córka mieszka tuż obok, druga w Rawiczu,
syn w Lesznie. Bliskich widzą codziennie, nigdy więc nie są sami.
Doczekali się też czwórki wnucząt, z których dwoje mieszka po
drugiej stronie ulicy. Wszyscy świętowali 50-lecie wspólnego życia
rodziców i dziadków.
A to życie było przede wszystkim pracowite. Pan Kunze pracował
na zmiany, najpierw w kolejowym warsztacie, potem przez lata
jako rewident wagonów, później w tak zwanej kolejowej docho-
dzeniówce. Bywało, że w służbie przebywał kilkanaście godzin.
Z żoną często mijał się służbami. Ale mimo to czasu starczało
także na hobby. Pan Ryszard lubił łowić ryby, od samej młodości
śpiewał też w chórze, razem z żoną chętnie jeździli na wycieczki.
Jak zdrowie pozwala, także dzisiaj korzystają z zajęć i wyjazdów
klubu emerytów, biorą udział w występach chóru, zwiedzają Pol-
skę z rodzinką. A na co dzień przede wszystkim odpoczywają. Jak
sami mówią, lubią krzątać się po domu, pani Monika także w ogro-
dzie, a pan Ryszard przy majsterkowaniu. Marzą jedynie o zdro-
wiu.
I tego z okazji jubileuszu życzyli im najbliżsi. Zdrowia, spokoju i ra-
dości z każdego dnia.

Z wizytą u seniorów PIELĘGNACJA CERY ZIMĄ
Większość z nas wie, że latem stosowanie kremów z filtrem to ko-

nieczność. Odruchowo dbamy o nawilżenie, chronimy najwrażliwsze czę-
ści ciała przed słońcem. Jednak większość z nas zapomina, że zima jest
dla naszej skóry, włosów i paznokci równie zabójcza. Duże różnice tem-
peratur, wysuszone od ogrzewania powietrze i słońce o którym zapomi-
namy to wszystko sprawia, że zimą musimy zadbać o skórę jeszcze
bardziej.

Silne wiatry i promienie UV są szczególnie niebezpieczne dla wrażliwej
skóry. Dlatego powinniśmy stosować kremy odżywczo-ochronne i z fil-
trami UV. Należy pamiętać, że skóra cierpi nie tylko na mroźnym powiet-
rzu, w ciepłym domu czy biurze, gdzie powietrze ma bardzo niską
wilgotność narażona jest na wysuszenie. Dlatego powinniśmy stosować
kosmetyki silnie nawilżające. Szczególnie ważne jest używanie kremów
na noc, bo właśnie podczas snu skóra szybciej się regeneruje.

Skórę twarzy zimą warto ochronić również makijażem. Należy stoso-
wać podkłady z filtrami UV, które pozostawią „ochronną” warstwę na twa-
rzy, gdyż zimą warstwa ta jest szczególnie potrzebna.

Należy pamiętać także o USTACH gdyż nie mają one gruczołów łojo-
wych, dlatego tak często zimą wargi pierzchną i pękają. Pomadka
ochronna powinna więc na stałe zagościć w naszych domach i damskich
torebkach.

Zimą powinniśmy pamiętać także o dłoniach. Skóra na zewnętrznej
stronie dłoni nie ma zbyt wielu gruczołów łojowych, dodatkowo jest wysu-
szona przez codzienny kontakt z detergentami i wodą. Podobnie paznok-
cie, które stają się łamliwe i kruche. Należy stosować kremy i maseczki na
dłonie oraz nosić rękawiczki. Bardzo dobrym i domowym sposobem na
odżywienie dłoni i paznokci jest ich kąpiel w ciepłej oliwie z dodatkiem
miodu i cytryny.

W okresie zimowym szczególnie zadbać należy o odpowiednią dietę.
Powinniśmy jeść dużo owoców i warzyw zawierających:

- Wit C - opóźnia proces starzenia i stymuluje syntezę kolagenu
- Wit A - łagodzi drobne zmarszczki i odżywia skórę oraz poprawia jej

koloryt
- Wit E – chroni przed promieniami UV, regeneruje uszkodzony na-

skórek
- Wit z grupy B
- ŻELAZO

MAGDALENA KUROWIAK
GABINET URODY „STYL”
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