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PORADY KOSMETYCZNE
Już niedługo znowu będzie

można cieszyć się słonecznymi
porami dnia, a to mobilizuje nas do
zadbania o swoją skórę, nie tylko
twarzy ale i ciała. I dlatego w tym
numerze chciałabym przybliżyć
kosmetyk, który nie tylko skutecz-
nie wygładza skórę, poprawia jej
kondycję i sprawia że prezentuje
się naprawdę dobrze, ale można
go wykonać samemu w domu.
Mowa będzie o peelingu cukro-
wym. Dobry peeling, tak samo jak
demakijaż jest podstawą pielęgna-
cji skóry. Martwe komórki naskórka
tworzą barierę dla składników za-
wartych w kosmetykach i balsa-
mach. Pogarszają wygląd skóry i
sprawiają że jest ona pozbawiona
blasku i ładnego koloru. Wykona-
nie peelingu jest głównym elemen-
tem wykonania zabiegu zarówno
przy pielęgnacji twarzy jak i ciała.
Peeling cukrowy bardzo skutecz-
nie usuwa martwy naskórek i po-
budza skórę do regeneracji,
dodatkowo wzmacnia barierę
ochronną i nie wywołuje alergii.
Może więc być stosowany przez
osoby ze skórą wrażliwą i skłonną
do podrażnień. Stosowanie peelin-
gów pomaga skórze oddychać,

wyrównywać koloryt, poprawić krą-
żenie (poprzez wmasowywanie
pobudzamy krążenie w naszym or-
ganizmie, przyspiesza to dotlenie-
nie i odżywienie komórek) i
wygładzić.

Jak już wcześniej wspomnia-
łam peeling cukrowy można wyko-
nać samemu w bardzo prosty i
szybki sposób. Kilka łyżek cukru
mieszamy z oliwą (może być ja-
dalna lub kosmetyczna), można
również dodać odrobinę miodu
(wtedy dodatkowo odżywimy
skórę), kawę (zadziałamy ujędr-
niająco), kilka kropel cytryny (roz-
jaśnimy skórę), w zależności od
potrzeb skóry. Po wmasowaniu
„naszego” peelingu zmywamy go
obficie wodą i na tak przygotowaną
skórę nakładamy balsam lub krem
do ciała. Przy stosowaniu peelingu
cukrowego należy pamiętać, aby
wykonać go delikatnie gdyż maso-
wanie może doprowadzić do za-
czerwienienia skóry. Warto
wykonywać peeling cukrowy regu-
larnie, bo pozwoli nam to cieszyć
się zdrową i pięknie wygładzoną
skórą nie tylko latem.

GABINET URODY „STYL”

Mistrzostwa Polski w Osiecznej 
W Zespole Szkół w Osiecznej zostały rozegrane Mistrzostwa
Polski Juniorów i Puchar Polski Młodzików w warcabach kla-
sycznych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna. Wystartowało 106 zawodników, którzy przybyli na
weekend do Osiecznej z całej Polski. Dla zainteresowanych
Towarzystwo Ziemi Osieckiej zorganizowało wycieczkę kra-
joznawczą po okolicach. 

Przede wszystkim jednak na
sali gimnastycznej toczyła się
walka o wygraną. W niedzielę, 3
marca podsumowano wyniki i wrę-
czono puchary, nagrody i dyplomy.

Zwyciężyli:
VII Indywidualny Puchar Pol-

ski Młodzików
Kategorie:
Dziewczęta do 10 lat: 
1. Malwina Bajkowska - Sokół

Wrocław 
2. Natalia Chałupka - Sokół

Wrocław 
3. Paulina Kmieć - UKS SW Je-

ziorany 

Dziewczęta do 13 lat
1 Klaudia Zabornia - Unia Ho-

ryniec-Zdrój 
2 Marta Bańkowska - Struga

Marki 
3 Justyna Pleskacz - Unia Ho-

ryniec-Zdrój 
Chłopcy do 10 lat
1. Marek Barabasz - Złote

Piony Bielawa 
2. Tymoteusz Myszuk - Ro-

szada Lipno 

3. Michał Węgrzyn - Sokół
Wrocław 

Chłopcy do 13 lat
1. Jakub Gazda - Unia Hory-

niec-Zdrój 
2. Tomasz Urbańczyk - Ro-

szada Lipno 
3. Dawid Franek- Roszada

Lipno 
XVII Indywidualne Mistrzo-

stwa Polski Juniorów
Kategorie:
Dziewczyny do 16 lat
1. Jagoda Bajkowska - Sokół

Wrocław 
2. Natalia Góralska - Pitagoras

Pęgów 
3. Aleksandra Mazij - Pitagoras

Pęgów 
Dziewczyny do 19 lat
1. Monika Pyrcz - Grom Złota

Dama Poczesna 
2. Agnieszka Szymańska- Ro-

szada Lipno 
3. Joanna Szymańska - Ro-

szada Lipno 
Chłopcy do 16 lat
1. Mateusz Stańczuk - Olymp

Błonie 
2. Daniel Dłużewski - Gry Lo-

giczne Wronki 
3. Artur Moczulski - Struga

Marki
Chłopcy do 19 lat
1 Marcin Rosiński - Roszada

Lipno 
2 Paweł Rosiński - Roszada

Lipno 
3 Krzysztof Konieczny- Ro-

szada Lipno
Dziewczyny do 23 lat
1. Magda Pawłowska - Ro-

szada Lipno 
2. Aneta Sobiegraj - Grom Złota

Dama Poczesna 
3. Anna Grodecka - Diagram

Mińsk Mazowiecki
Chłopcy do 23 lat
1. Marek Knioła - Diagram

Mińsk Mazowiecki 
2. Mateusz Niczyporuk - Ro-

szada Lipno 
3. Filip Kuczewski - Roszada

Lipno 
Najlepszymi graczami gminy

Osieczna zostali: Wiktoria Grze-
siak i Jakub Okupniczak.

Organizatorami mistrzostw byli:
Wielkopolski Związek Warcabowy,
Burmistrz Miasta i Gminy
Osieczna, Dyrektor Zespołu Szkół
w Osiecznej, Towarzystwo Ziemi
Osieckiej i Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Osiecznej. 


