
[ 11 ]PRZEGLĄD OSIECKI

URODZENIA
12. 01. - Julita Stephan, Osieczna24. 01. - Amelia Nowaczyk, Kąty25. 01. - Szymon Szymański, Kąty02. 02. - Marcelina Golak, Ziemnice03. 02. - Nikodem Suder, Ziemnice08. 02. - Amelia Suder, Ziemnice09. 02. - Ewelina Przybylska, Kąkolewo
ZGONY
16. 01. - Katarzyna Muszyńska (2010), Kąkolewo25. 01. - Józefa Ratajczak (1948), Świerczyna28. 01. - Stanisław Hylak (1929), Osieczna05. 02. - Bożena Domagała (1955), Kąkolewo05. 02. - Maria Markowiak (1946), Kąkolewo06. 02. - Józef Masztalerz (1940), Kąkolewo10. 02. - Mirosław Sołtysk (1968), Osieczna11. 02. - Jan Domagała (1928), Świerczyna17. 02. - Władysław Nowicki (1923), Kąkolewo

W tym numerze opiszę działanie waŜniejszych ziół wykorzystywanych
w kosmetyce.

1. Rumianek pospolity - zawiera azulen, kwasy organiczne, sole mineralne,
witaminę C. Ma działanie przeciwzapalne i łagodzące, wykorzystywany jest w
stanach zapalnych skóry.

2. Lipa - zawiera glikozydy, garbniki, śluzy. Ma zastosowanie do produkcji
maseczek do cery wraŜliwej i podraŜnionej, łatwo pierzchnącej.

3. Szałwia lekarska-zawiera garbniki, saponiny, olejki eteryczne. Ma działa-
nie odkaŜające i ściągające.

4. Mięta - zawiera mentol, który nadaje uczucie chłodu, stosuje się przy swą-
dzie skóry, stanach zapalnych, przy cerze trądzikowej.

5. Pokrzywa - jest bogata w składniki mineralne i chlorofil. Ma działanie
przeciwzapalne.
6. Rozmaryn - stosowany jest w postaci wyciągu jako środek pojędrniający

skórę, przeciwdziała tworzeniu się zmarszczek i działa ściągająco.
7. Siemię lniane - działa osłaniająco dzięki zawartości śluzu. Odwar stosuje

się do przemywania skóry suchej i normalnej, jest teŜ głównym składnikiem ma-
seczek rozpulchniających.

8. Skrzyp polny - wpływa na elastyczność i odporność naskórka, ujędrnia
skórę przyspiesza gojenie się ran. Ma działanie bakteriostatyczne i bakteriobój-
cze. Leczy trądzik pospolity.

9. Nagietek lekarski - przyspiesza gojenie się ran, oparzeń i odmroŜeń. Prze-
ciwdziała zakaŜeniom gronkowcami, ma działanie kojące i tonizujące.

Surowcami naturalnymi stosowanymi w kosmetyce są równieŜ droŜdŜe,
owoce i warzywa.

MAGDALENA MAĆKOWIAK, GABINET URODY "STYL"
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Inwestycje
* Na letnisku w Osiecznej oraz

na terenie całej gminy trwają prace
porządkowe. Wycinane są drzewa
zagrażające bezpieczeństwu ludzi,
a chore i suche gałęzie są obci-
nane.
* Zakończyły się również, prze-

rwane opadami śniegu, prace
związane z remontem chodnika w
Kątach. Obecnie remontowany
jest chodnik w Ziemnicach.
* Ulice Kanałowa i Brzozowa w

Kąkolewie zostały utwardzone
tłuczniem.
* Rozstrzygnięty został przetarg

na dostawę wyrobów betonowych.
Najkorzystniejszą ofertę przedło-
żyła miejscowa firma BUDO-
MONT.
* Już wkrótce rozpoczną się

prace związane z wykonaniem de-
talu architektonicznego przy dojeź-
dzie do posesji przy ul. Kościuszki.

Prace wykona firma Mariusza
Krauze ze Świerczyny. Warto
dodać, że zburzony w ubiegłym
roku budynek i pobudowana w tym
miejscu droga, która ma ułatwić
mieszkańcom ul. Kościuszki w
Osiecznej dojazd do posesji jest
nie tylko udogodnieniem dla
mieszkańców tejże ulicy, ale rów-
nież ma służyć wszystkim miesz-
kańcom miasta oraz turystom.
Bowiem pobudowana naprzeciw
domu św. Józefa droga jest frag-
mentem ścieżki Heydebrandta –
czyli drogi łączącej centrum miasta
ze Stanisławówką. Tą trasą można
bezpiecznie dotrzeć na wieżę wi-
dokową Jagoda, nad brzeg Jeziora
Łoniewskiego, do mieszkańców
Stanisławówki, a dalej do Gro-
dziska. Z pewnością jest to
świetna perspektywa na wiosenne
spacery.

Rozpoczęły się zapisy do XI
edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z
podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”, czyli oficjalnych
Mistrzostw Polski dziewcząt i
chłopców w kategorii U-10.
Zgłoszenia będą przyjmowane
do 31 marca. Na zdobywców Pu-
charu Tymbarku i tytułu Mist-
rzów Polski, obok wielkich
emocji, czekają wspaniałe na-
grody – wyjazd na imponujący
stadion klubu Ajax Amsterdam
oraz możliwość treningu w jed-
nej z najlepszych, piłkarskich
młodzieżowych szkółek świata.
Turniej „Z podwórka na stadion

o Puchar Tymbarku” należy do naj-
większych i najbardziej prestiżo-
wych piłkarskich rozgrywek w
Polsce. Z roku na rok bije kolejne
rekordy popularności i budzi coraz
większe emocje wśród młodych
zawodników, trenerów oraz kibi-
ców. Tylko w 2010 roku o zwycię-
stwo w Turnieju walczyło ponad
40 000 piłkarek i piłkarzy, którzy z
ogromną pasją rywalizowali na bo-
iskach w duchu fair play. Od lutego
przyjmowane są zgłoszenia kolej-
nych drużyn dziesięciolatków i
młodszych dzieci, chcących prze-
żyć swoją wielką piłkarską przy-
godę z Turniejem o Puchar
Tymbarku. Każdy trener, którego
drużyna weźmie udział w rozgryw-
kach, otrzyma markową koszulkę
piłkarską Nike. Zapisy potrwają do
końca marca.
Drużyny do Turnieju może zgła-

szać trener lub nauczyciel. Zespół

może liczyć od 6 do maksymalnie
12 zawodników – dziewcząt lub
chłopców. Każdy trener może zgło-
sić dowolną liczbę drużyn, dzięki
czemu w rozgrywkach mogą wziąć
udział wszystkie dzieci, które pas-
jonują się piłką nożną. Najłatwiej
zrobić to przez formularz zgłosze-
niowy, który dostępny jest na stro-
nie www. zpodworkanastadion.pl.

Harmonogram rozgrywek
Pierwsze mecze XI Turnieju „Z

podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” rozpoczną się w poło-
wie kwietnia. Najpierw rozgrywki
wystartują na etapie gminnym i po-
wiatowym. Następnie zwycięskie
drużyny zmierzą się w jednym z 16
finałów wojewódzkich. Najlepsze
zespoły z poszczególnych woje-
wództw w lipcu i sierpniu wyjadą
na obozy szkoleniowe, podczas
których rywalizować będą o awans
do Wielkiego Finału. Jedną z naj-
ważniejszych idei Turnieju o Pu-
char Tymbarku, jest wyłanianie
największych piłkarskich talentów,
dlatego począwszy od etapu roz-
grywek gminnych aż do finałów
wojewódzkich, trenerzy zwycię-
skich drużyn mogą dobrać do swo-
jego składu do 5 najlepszych
zawodników z pozostałych zespo-
łów. We wrześniu zostanie roze-
grany Wielki Finał Turnieju,
podczas którego poznamy nowych
Mistrzów Polski U-10. W paździer-
niku zaś zwycięzcy XI Turnieju „Z
podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” wyjadą na stadion Am-
sterdam Arena.
Szczegółowe informacje o Tur-

nieju znajdują się na stronach:
www.zpodworkanastadion. pl oraz
www.uks.info.pl

Z podwórkana stadion


