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URODZENIA
14. 09. - Wojciech Jakub Krysiak, Ziemnice15. 09. - Oliwier Michał Bujak, Świerczyna19. 09. - Szymon Jan Nowaczyk, Kąkolewo26. 09. - Antoni Mazurek, Świerczyna28. 09. - Alicja Jadwiga Gołuch, Kąkolewo02. 10. - Dobrachna Maria Brodziak, Kąkolewo08. 10. - Antoni Jakubowski, Frankowo08. 10. - Gabriel Hubert Padurski, Osieczna10. 10. - Tobiasz Włodarczyk, Kąkolewo10. 10. - Klaudia Woźna, Kąkolewo12. 10. - Zofia Wojciechowska, Witosław14. 10. - Mateusz Jęśkowiak, Popowo Wonieskie27. 09. - Robert Cieślak, Grodzisko12. 10. - Maja Pytlik, Kąkolewo12. 10. - Kinga Pytlik, Kąkolewo22. 10. - Maja Magdalena Powrózek, Kąkolewo

ZGONY
25. 09. - Zofia Szyszkowiak (1920), Osieczna
07. 10. - Stanisława Michalczak (1909), Grodzisko
09. 10. - Łucjan Henryk Andrzejewski (1951), Grodzisko
10. 10. - Jerzy Kazimierz Olejniczak (1944), Kąkolewo
14. 10. - Anna Janowicz (1914), Kąty
18. 10. - Kazimierz Karolewicz (1942), Osieczna
23. 10. - Władysław Borowski (1927), Osieczna
28. 10. - Zofia Szułczyńska (1922), Osieczna
03. 11. - Kazimierz Nowak (1946), Miąskowo

Umowę o przyznanie pomocy
w ramach działania 413 ,,Wdraża-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w
ramach działania ,,Odnowa i Roz-
wój Wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 podpisano 26 paź-
dziernika w Poznaniu pomiędzy
Gminą Osieczna a Samorządem
Województwa Wielkopolskiego.
Pod tą skomplikowaną nazwą

kryje się przyznanie dofinansowa-
nia w kwocie 426 225,00 zł dla in-
westycji pn. ,,Modernizacja oraz
wyposażenie świetlic wiejskich w
miejscowościach: Grodzisko, Ką-
kolewo, Kąty, Łoniewo, Popowo
Wonieskie, Świerczyna, Wojno-
wice i Ziemnice”. Kwota ta stanowi
75% kosztów kwalifikowanych in-
westycji.
W ramach inwestycji w po-

szczególnych świetlicach zostaną
przeprowadzone następujące
prace:• w Grodzisku:
- tynkowanie i malowanie ele-

wacji
- położenie płytek i balustrady
- montaż chłodni
- roboty elektryczne• w Kąkolewie:

- ocieplenie elewacji
- wymiana drzwi• w Kątach:
- remont i malowanie tynków

zewnętrznych
- wymiana pokrycia dachowego
- roboty elektryczne• w Łoniewie:
- położenie płytek
- montaż chłodni
- roboty elektryczne• w Popowie Wonieskim:
- malowanie elewacji
- wymiana rynien i rur spusto-

wych
- wymiana podłogi• w Świerczynie:
- ocieplenie elewacji świetlicy
- budowa kominka
- malowanie sceny• w Wojnowicach:
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana okien• w Ziemnicach:
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana okien
Wszystkie świetlice zostaną

również wyposażone w nowe stoły
i krzesła.
Prace już się rozpoczęły i suk-

cesywnie postępują w poszczegól-
nych miejscowościach. Ich
zakończenie planowane jest jesz-
cze w tym roku.

Dofinansowanieświetlic W tym numerze opiszę budowę i choroby paznokci, gdyż paznokcie (obok
włosów) należą do najważniejszych elementów anatomicznych o znaczeniu
estetycznym. Paznokcie pełnią bowiem różne funkcje, które ułatwiają życie
codzienne. Można do nich zaliczyć ochronę opuszek palców i ochronę przed
urazami oraz ułatwianie chwytania. Jedną z najbardziej wartościowych cech
paznokcia jest to, że może służyć jako element diagnostyczny chorób ukła-
dowych i skóry. W skład paznokcia wchodzi: macierz, blaszka, łożysko,
tkanka okołopaznokciowa, wał paznokciowy. Średni przyrost płytki paznok-
ciowej wynosi 0,1 mm/dobę przy czym tempo wzrostu zależy od wieku i pory
roku. Najszybciej rosną paznokcie w 2 i 3 dekadzie życia, później rosną wol-
niej. Latem obserwuje się szybszy wzrost płytek niż zimą. Twardość, gru-
bość, kształt i wielkość paznokcia zależy od zawartości keratyny, jest również
zmienna osobniczo.
ZMIANY WYGLĄDU PAZNOKCI:
- BIELACTWO PRĄŻKOWANE- na paznokciach powstają białe plamki spo-
wodowane zaburzeniami przemiany materii oraz mikrourazy. Bielactwo może
być samoistne lub dziedziczone.
- BRUZDY POPRZECZNE- najczęściej spowodowane zbyt głębokim wyci-
naniem skórek i uciskaniem macierzy. W cięższych przypadkach występuje
w chorobach zakaźnych i zatruciach.
- ZWIĘKSZONA ŁAMLIWOŚĆ I KRUCHOŚĆ- może być spowodowana bra-
kiem krzemu i magnezu.
- ONYCHOLIZA- to utrata części paznokcia, może być następstwem czę-
stych infekcji, chorobami układu lub działaniem niektórych leków.
- ODDZIELANIE SIĘ PŁYTKI PAZNOKCIA- przyczyną może być grzybica,
łuszczyca, choroby drobnoustrojowe. Często spotykane u osób noszących
zbyt długie tipsy.
CHOROBY PAZNOKCI:
- DROŻDŻYCA- paznokcie są zaczerwienione i obrzęknięte. Przy uciśnięciu
wydobywa się ropka. Płytki są szarobrunatne bez połysku przerośnięte i
przebarwione.
- GRZYBICA- należy do najczęstszych chorób paznokci, które stają się kru-
che, pobruzdowane, łamliwe w kolorze białym, żółtawym lub brunatnym.
Zmianom towarzyszy oddzielanie się płytki od łożyska.
- ZANOKCICA- to ostre i ropne zapalenie płytki. Powstaje wskutek zakaże-
nia najczęściej przez ukłucie zanieczyszczonym przedmiotem, drzazgą. Cho-
roba ma ostry przebieg, zmiany są bardzo bolesne, wał paznokcia jest
mocno zaczerwieniony, opuchnięty, po przebiciu pojawia się wydzielina
ropna.
Należy pamiętać, że niektóre choroby np. grzybica czy drożdżyca są za-
kaźne, dlatego wykluczają one zabiegi kosmetyczne na dłoniach lub stopach
bez konsultacji lekarskiej.

MAGDALENA KUROWIAK - GABINET URODY „STYL”

PORADYKOSMETYCZNE

Członkowie Towarzystwa Ziemi Osieckiej spotkali się na Walnym Zebra-
niu Sprawozdawczo-Wyborczym, na którym wybrano nowy zarząd. Pre-
zesem został Stanisław Lenartowicz, jego zastępcą Adam Podsiadły,
sekretarzem i kronikarzem wybrano Bartłomieja Dudziaka, skarbnikiem
Renatę Helińską, członkami zarządu zostali: Mariusz Skrobała, Dariusz
Bojek i Sebastian Kaczmarek. Podczas spotkania przedstawione zostało
sprawozdanie z działalności w kadencji 2007-2010, sprawozdanie finan-
sowe skarbnika oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono
też plan dalszej działalności Towarzystwa Ziemi Osieckiej.

Nowe rządy w TZO


