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Z łóŜ Ŝyczenia 

Alinie - 16 VI

Alina Stachowska 
z Kąkolewa

Franciszkowi - 4 VI

Franciszek Pawłowski 
z wnukiem Szymonkiem

z Łoniewa

Alina jest prawdopodobnie prze-
kształceniem imienia Helena i nie ma
patronki wśród świętych. Najbliższa
jest nam Alina z „Balladyny”. Łucja Da-
nielewska tak pisała: „w imieniu Aliny
pachną maliny - przypisane do niej
przez wielkiego wieszcza, ale na co
dzień nikt Aliny nie rozpieszcza”. A
szkoda, bo imię to aż się prosi, by je na
rękach nosić. A zatem wszyscy, którzy
mają wokół siebie kobiety i dziewczyny
o imieniu Alina, powinni je rozpiesz-
czać, zwłaszcza, że nie tak często się
je spotyka. Aliny lubią dobrze i bogato
żyć, ładnie się ubierać, wiele podróżo-
wać i otaczać się osobami zajmującymi
wysokie stanowiska. Ich kolorem jest
żółty, rośliną żarnowiec, zwierzęciem
termin, liczbą jedynka, a znakiem zo-
diaku Lew. Imieniny obchodzi też 16
grudnia. 

W naszej gminie mieszka 27 pań o
imieniu Alina. Najstarsza Alina Sta-
chowska z Kąkolewa ma 74 lata a naj-
młodsza Alina Boś z Osiecznej - 20 lat.
Wszystkim Alinom życzymy, aby każdy

dzień przynosił im coś dobrego. W Ką-
kolewie mieszka 11 Alinek, w Osiecznej
- 7, w Grodzisku - 4 oraz w Popowie
Wonieskim, Wojnowicach, Witosławiu,
Świerczynie i Drzeczkowie - po jednej. 

Imię Franciszek ma germańsko -
romańskie pochodzenie, od słowa
Frank czyli należący do plemienia
Franków. Imię utworzone przez matkę
św. Franciszka z Asyżu, z pochodzenia
Francuzkę. Oznacza szczery, prosty
wolny lub wolno urodzony. W Polsce
występuje od XIII wieku. Bardzo popu-
larny był w latach 30. ubiegłego wieku.
Teraz znowu staje się modny. Franci-
szek jest konserwatywny, uczuciowy,
ambitny, pewny siebie, stały i lojalny.
Jest niezależnym myślicielem i wielkim
miłośnikiem natury. Uparcie zmierza do
realizacji wytyczonych sobie planów.
Ceni wolność, interesuje się wiedzą ta-
jemną. Jego kolorem jest niebieski, ro-
śliną drzewo cytrynowe, zwierzęciem
albatros, liczbą czwórka, a znakiem zo-
diaku Bliźnięta. Imieniny obchodzi aż
35 razy w roku. Najpopularniejsze są:
25 stycznia, 2 kwietnia, 11 maja, 4
czerwca, 4 października, 3 grudnia. 

W gminie Osieczna mieszka 35
Franciszków. Najwięcej żyje w Kąkole-
wie, bo 10. Natomiast w Osiecznej jest
6 Franków, w Łoniewie i Świerczynie -
po 4, w Popowie Wonieskim i Gro-
dzisku - po 2 oraz w Frankowie, Je-
ziorkach, Dobramyśli, Wolkowie,
Wojnowicach i Ziemnicach i Kleszcze-

wie - po jednym. Najstarszy Franciszek
Bartkowiak z Kąkolewa ma 92 lata, a
najmłodszy Franek Skrzypczak z
Osiecznej zaledwie 4 latka. I tym star-
szym i tym całkiem małym życzymy
zdrowia i szczęścia. 

PORADY
KOSMETYCZNE
JAK DŁUGOTRWAŁE SĄ KOSMETYKI?

W tym numerze „Przeglądu” chciałabym napisać o trwałości kosmety-
ków. Bardzo często kupując produkty kosmetyczne, nie zastanawiamy się
nad ich datą przydatności, a co za tym idzie narażamy naszą cerę i skórę
na podrażnienia i uczulenia. Nigdy nie należy używać przeterminowanych
produktów ponieważ, może to grozić wypryskami, alergią lub innymi nie-
przyjemnymi konsekwencjami.

Na opakowaniach kosmetyków daty wskazują, że produkty te są
ważne dwa, trzy lata a jak jest naprawdę?

Kosmetyki fabrycznie zamknięte, są trwałe co najmniej 30 miesięcy od
daty produkcji. Mowa tutaj o preparatach w oryginalnych opakowaniach.
Może okazać się, że okres ten jest krótszy, dotyczy to np. kosmetyków
dla niemowląt. 

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE:
- kremy, balsamy do ciała - po otwarciu produkty te są w stanie wy-

trzymać nawet do roku, najtrwalszymi preparatami są kremy i balsamy
perfumowane, ze względu na zawartość alkoholu,

- kremy do oczu - trwałość do 3 miesięcy później mogą podrażniać,
- preparaty do demakijażu - produkty te zachowują swoje właściwości

do 2 lat po otwarciu,
- preparaty do opalania - jeżeli preparat podczas użytkowania nie leżał

na słońcu, może nam posłużyć do 2 lat,
KOSMETYKI KOLOROWE:
- tusz do rzęs - ważny od 3 miesięcy do pół roku, gdyż w trakcie użyt-

kowania (wkładania i wykładania) szczoteczki wtłaczane jest do pojem-
niczka powietrze, co powoduje kruszenie się tuszu,

- fluidy - ich trwałość wynosi od 3 miesięcy do pół roku, 
- podkłady w płynie lub w kompakcie - ważne do roku,
- róż i puder w kamieniu - trwałe do 2 lat
- kredki do oczu, cienie i konturówki - ważne są około dwóch lat, jed-

nak należy pamiętać, aby miały na sobie swoje zatyczki, w przeciwnym
razie wyschną, to samo stanie się gdy będą trzymane na słońcu,

- szminki i błyszczyki - te pierwsze ważne są około roku, błyszczyki na-
tomiast 6-8 miesięcy. Jeżeli błyszczyk lub szminka zmieni swój zapach
należy produkt wyrzucić,

LAKIERY DO PAZNOKCI - są ważne około dwóch lat, lakiery szybko
schnące tracą swoje właściwości po roku,

PERFUMY I WODY TOALETOWE - powinny być zużyte do roku od
czasu otwarcia. 

Należy pamiętać, że każdy kosmetyk wymaga odpowiednich warun-
ków przechowywania. Na pewno jednak każdemu z nich, nie służy wilgoć
i wysoka temperatura. 

Mogą one sprawić, że kosmetyki będą nadawać się już tylko do wy-
rzucenia. Pod żadnym pozorem nie wolno trzymać kosmetyków w jasnym
i nasłonecznionym miejscu. Dlatego nie warto pomyśleć o kupowaniu kos-
metyków w kioskach, budkach czy przechowywanych na nasłonecznio-
nych półkach, bo zostały dawno zniszczone przez światło. 

MAGDALENA MAĆKOWIAK
GABINET URODY "STYL"

W dniach 11-13 maja odbyły się w
Opolu Mistrzostwa Polski Mażore-
tek. Mażoretki z Kąkolewa repre-
zentowały nasz region po raz
pierwszy i można mówić o dużym
sukcesie. Do Opola zjechało
ponad 1600 mażoretek z całej Pol-
ski. Wystąpiło 41 zespołów.
"Bryza" Kąkolewo zajęła 12.
miejsce w kategori Baton (taniec z
pałeczką) i 5. miejsce w kategorii
Pom-Pom (taniec z pomponami).
W każdej z kategorii dziewczęta
musiały zaprezentować defiladę i
układ na scenie.


