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W tym numerze chciałabym opisać działanie serum, bo warto korzystać z

dobrodziejstw tegowciąŜ niedocenianego kosmetyku. Szczególnie teraz, gdy
nasza skóra jest przesuszona i zmęczona po zimie i okresie grzewczym.

Codziennie wklepujemy w naszą skórę róŜne kremy, czasem jednak nie
jesteśmy zadowolone z efektów ich działania, bywa teŜ, Ŝe są za słabe. Warto
sięgnąć po serum, ma bowiem bardziej skoncentrowane składniki o silniejszym
działaniu niŜ krem. Dzięki temu jego wpływ na skórę jest korzystniejszy. Naj-
częściej dostępne jest serum nawilŜające i przeciwzmarszczkowe, lecz coraz
częściej moŜna spotkać serum zwęŜające pory, serum dla młodej cery z pro-
blemami trądzikowymi czy teŜ rozjaśniające przebarwienia.

Serum w odróŜnieniu od kremu kryje w sobie wit. A, C, E oprócz tego w
zaleŜności od potrzeb skóry kwas hialuronowy, pantenol czy teŜ delikatne olejki
natłuszczające skórę. Większa zawartość substancji czynnych powoduje, Ŝe
mniej w nim konserwantów. Serum przewaŜnie znajdziemy w postaci kapsułek
lub w buteleczkach, dlatego teŜ mniejsza pojemność pozwala zuŜyć kosmetyk
zanim się przeterminuje.

Przed uŜyciem serum najlepiej jest wykonać peeling, który dogłębnie oczy-
ści skórę, dzięki czemu kosmetyk będzie się lepiej wchłaniał. Stosując serum
(najlepiej na noc) warto zrobić sobie kilkutygodniową kurację regenerującą, aby
odpowiednio odŜywić skórę twarzy, oczywiście nie zapominając o tym, Ŝe szyja
i dekolt równieŜ potrzebują nawilŜenia i odpowiedniego odŜywienia.

MAGDALENA MAĆKOWIAK
GABINET URODY "STYL"
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Terminy zawodów
TERMINY ZAWODÓWKOŁA PZW OSIECZNA NA 2011 ROK

1. 10. 04. 2011 - Kanał Wojnowicki - I i II tura zawodów wędkarskich
o tytuł Mistrz Koła w wędkarstwie spławikowym.

2. 05. 06. 2011 – Jezioro Łoniewskie Zabawy i zawody wędkarskie z
okazji Dnia Dziecka

4. 10. 07. 2011 - Jezioro Łoniewskie. Zawody wędkarskie o Puchar
Prezesa Koła

5. 27. 08. 2011 - Jezioro Łoniewskie - Zawody wędkarskie „Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna

6. 10. 09. 2010 Jezioro Jezierzyce - Zawody dla wędkarzy powyżej 50
lat oraz aktywu koła.

Ze względu na możliwość zmian z obiektywnych przyczyn terminów
zawodów podanych powyżej zawiadamiamy, że na każde zawody Zarząd
Koła wydaje oddzielne ogłoszenie na stronie internetowej Koła i w skle-
pach wędkarskich na terenie Leszna i powiatu z dwutygodniowym wy-
przedzeniem.
Ponadto Zarząd Koła planuje rozegrać rodzinne zawody o naj-

większą rybę zawody spinningowe o Mistrza Koła Osieczna - ter-
miny i akweny podane zostaną na 2 tygodnie przed planowanymi
zawodami.Zarząd Koła apeluje do wędkarzy chcących brać udział wzawodach do wcześniejszego zgłoszenia swego udziału uskarbnika Koła pod nr 609 509 737. Na kijki

Kilka miesięcy temu do naszej grupy marszowej dołączyli fani nor-
dic walkingu z Kąkolewa. Ostatnio przybyła grupa z Grodziska.
Podczas marszu i rozmów zrodził się pomysł zorganizowania "wy-
padu" na marsz po okolicach Grodziska oraz Kąkolewa. Pomysł
postanowiliśmy zrealizować niezwłocznie, dlatego w chwili kiedy
nasza gazeta jest już w drukarni my maszerujemy po pięknych
okolicach Grodziska. W następnym numerze na pewno zdamy re-
lację z tego wypadu.

Perełki turystyczne
Konkurs ten obejmuje trzy ka-

tegorie obiektów uwzględniające
zróżnicowanie oferty turystycznej:

*gospodarstwo agroturystyczne
w funkcjonującym gospodarstwie
rolnym

*obiekt bazy noclegowej o cha-
rakterze wiejskim

*obiekt na terenach wiejskich o
charakterze np. terapeutycznym,
edukacyjnym, rekreacyjnym itp.
wykorzystujący tradycje i walory
wsi

Warunkiem udziału w konkursie
jest wypełnienie arkusza zgłosze-
nia oraz przesłanie go w terminie
do 15 maja do organizatora. Do ar-
kusza należy dołączyć wypełnione
oświadczenie właściciela zgłasza-
nego obiektu w sprawie wyrażenia
zgody na udział w konkursie oraz
minimum 10 zdjęć wnętrz użytko-

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpo-czął nabór zgłoszeń do V edycji konkursu na najlepszy obiektturystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.
wych przeznaczonych dla gości.

Zajęcie I, II i III miejsca honoro-
wane będzie nagrodami finanso-
wymi i dyplomami. Właściciele
obiektów wyróżnionych w konkur-
sie otrzymają dyplomy wyróżnień.
Nagrodzone oraz wyróżnione
obiekty będą promowane na stro-
nie internetowej.Więcej informa-cji na stronach:www.umww.pl lubwww. wielkopolska. tra-vel/agroturystyka

Warto wspomnieć, że obiekty
działające na terenie gminy
Osieczna zostały docenione. W II
edycji konkursu w 2008 roku wy-
różnienie otrzymał ośrodek apifito-
terapii „Apiherba” w Witosławiu,
natomiast w V edycji w 2010 roku
wyróżnienie otrzymał Dworek i
Stadnina Koni Jeziorki.

W ostatnim numerze „Przeglądu Osieckiego” pisaliśmy o sukcesach
jakie odnosił przed lat Koszykarski Klub Sportowy ISKRA Osieczna. In-
formowaliśmy naszych czytelników, że ISKRA została reaktywowana. Miło
nam powiadomić czytelników, że chłopcy mają już za sobą pierwszy więk-
szy sukces. W sobotę 18 marca wygrali pierwszy mecz w wielkopolskiej
lidze koszykówki. Radość jest tym większa, że okazali się lepsi od dru-
żyny Olimpijczyk Ostrów osiągając wynik 70:53. Gratulujemy i trzymamy
kciuki za dalsze sukcesy.

Pierwsze sukcesyKKS Iskra Osieczna


