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Zawody z łodzi rozegrane zos-
tały zgodnie z zasadami sportu
wędkarskiego PZW na żywej rybie.
W trakcie zawodów złowiono 43
okonie i 1 sandacza. W zawodach
udział wzięło 20 wędkarzy.
Wyniki zawodów:
I miejsce kol. Maciej Kubera

1640 pkt. - 12 okoni.
II miejsce kol. Aleksander

Trzmiel 1540 pkt. - 8 okoni.

Na Jeziorze Wojnowice rozegrane zostały zawody wędkar-
skie o Mistrzostwo Koła Osieczna w wędkarstwie spinningo-
wym na 2011 rok.

III miejsce kol. Andrzejewski
Rafał 720 pkt. 5 - okoni.
Największą rybę zawodów –

sandacza o długości 54 cm złowił
Janusz Siniecki, największego
okonia zawodów – 29, 6 cm długo-
ści - złapał Jacek Borowiec. Za-
wody sędziował w towarzystwie
żony Dariusz Kostka, za co ser-
deczne podziękowania składa Za-
rząd Koła.

Spinning z łodzi

Skóra wokół oczu jest szcze-
gólnie narażona na przedwczesne
starzenie się, dlatego wymaga
szczególnej pielęgnacji.
Wynika to z faktu, iż w tych oko-

licach skóra jest cieńsza i delikat-
niejsza niż na innych partiach
ciała. Praktycznie nie występują w
tym miejscu gruczoły łojowe, a
włókna kolagenowe i elastynowe
odpowiedzialne za sprężystość i
jędrność występują w niewielkiej
ilości. To właśnie w okolicach oczu
pojawiają sie pierwsze zmarszczki,
skóra jest często przesuszona i
skłonna do podrażnień. Mięśnie
powiek bez przerwy pracują, roz-
ciągają się i kurczą przy każdym
zmrużeniu oczu, mruganiu, uśmie-
chu. Dlatego, by oczy były piękne,
a skóra wokół nich gładka, trzeba
poświęcić im szczególnie dużo
uwagi.
Najlepszym sposobem na pie-

lęgnację skóry wokół oczu są:
- delikatny demakijaż, zwłasz-

cza przed snem. Pozostawiony
makijaż może podrażnić spojówki
powodować, łamliwość rzęs(po-

zostawiony tusz), natomiast po-
zostawiony cień może utrudniać
skórze oddychanie co przyspiesza
wiotczenie i powstanie zmarsz-
czek,
- do demakijażu wskazane jest

używanie specjalnych preparatów
w postaci żeli lub płynów dwufazo-
wych, które nie tylko poradzą sobie
z ciężkim tuszem ale również, nie
spowodują podrażnień oczu
- do pielęgnacji skóry oczu na-

leży używać preparatów przezna-
czonych do tych okolic. Zawierają
one mniejsze ilości substancji za-
pachowych i konserwantów, aby
nie spowodować podrażnień. Na
rynku mamy wiele rodzajów pre-
paratów w postaci kremów, żeli,
emulsji. Dobór ich uzależniony jest
od stanu skóry i wieku.
Produkt wklepujemy opuszkami

palców rozpoczynając od ze-
wnętrznego kącika oka przez
dolną powiekę, wewnętrzny kącik
przez górną powiekę.

MAGDALENA MAĆKOWIAK
GABINET URODY "STYL"

PIELĘGNACJA SKÓRY W OKOLICACH OCZU

P O R A D Y
K O S M E T Y C Z N E

We wrześniu odbyło się zebranie
Rady Rodziców, na którym wybrano
nowy Zarząd. Prezydium Rady Rodzi-
ców w Szkole Podstawowej w Świer-
czynie działa w następującym składzie:
przewodnicząca – Natalia Paizert, se-
kretarz – Luiza Bartlewicz, skarbnik –
Małgorzata Maćkowiak. W skład Ko-
misji Rewizyjnej wchodzą: Mirosława
Klimkowska, Monika Andrzejewska,
Ilona Otto. Prezydium Rady Rodziców
Przedszkola reprezentują: przewodni-
cząca – Justyna Majerowicz, sekretarz
– Natalia Biała-Wudarczak, skarbnik –
Anna Niwczyk. Komisję Rewizyjną za-
silają osoby: Tatiana Bujak, Izabela Wa-
dowiec, Monika Kmieć.

W pierwszym miesiącu nauki rozpo-
częła się kampania wyborcza do Sa-
morządu Uczniowskiego. Uprawnieni
do głosowania uczniowie z klas II – VI
oddali swój głos na kandydatów, którzy
deklarowali chęć działania. I tak kreo-
wanie życia szkoły będzie leżeć w ges-
tii osób, które wyróżniają się
determinacją i motywacją do podejmo-
wania różnych zadań: przewodni-cząca
– Paula Wojciechowska (uczennica kl.
VI), sekretarz – Nicole Bulińska (uczen-
nica kl. IV), skarbnik – Kamil Mróz
(uczeń kl. V). W działalność samorzą-
dową angażować będą się także: We-
ronika Biernacka, Jacek Skowronek
(uczniowie kl. IV), Natalia Wawrzyniak
(uczennica kl. V) oraz Michał Otto
(uczeń kl. VI). Osoby te tworzą Komisję
Rewizyjną. Opiekunami Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym
2011/2012 zostali: Marlena Graf i Grze-
gorz Łopaczyk.

Giełda Jesienna na stałe wpisała się
w kalendarium imprez szkoły i przed-
szkola i co roku zaskakuje organizato-
rów swym przebiegiem. Wspólne
przedsięwzięcie na rzecz Zespołu cie-
szy się niemałą popularnością wśród ro-
dziców, nauczycieli, uczniów i
przedszkolaków. Nie tylko atmosfera
wzajemnej życzliwości i serdeczności
jest sposobem na przyciągnięcie przy-
jaciół szkoły i przedszkola lecz przede
wszystkim bogactwo straganów, które
obfituje w soczyste i dojrzałe owoce,
dorodne warzywa oraz wyśmienite
przetwory domowe.

Uczestnicy kółka ekologicznego
pod opieką Hanny Jakubowskiej wzięli
udział w spotkaniu z ornitologiem,
znawcą i wielbicielem ptaków – Janu-
szem Stępniewskim. Wyprawy ornitolo-
giczne mają zachęcić dzieci do
obserwacji i poszanowania przyrody,
mają też pomóc dostrzec najmłodszym,
że życie ptaków i innych zwierząt toczy
się równolegle z ich codziennymi po-
czynaniami i jest ono tak samo warto-
ściowe.

Przedszkolaki odwiedziły stadninę
koni w Jeziorkach. Dzieci dowiedziały
się: na czym polega praca stajennego,
jak zbudowana jest stajnia, zdobyły
podstawowe wiadomości dotyczące
jazdy konnej, żywienia, czyszczenia,
siodłania i hodowli koni, budowy sprzętu
jeździeckiego. Największą atrakcją oka-
zała się jazda na kucyku.

Uczniowie kl. I–IV wyruszyli wraz z
wychowawcami na spotkanie z pracow-
nikami piekarni w Osiecznej. Z wielkim
zainteresowaniem zapoznali się: ze
specyfi-ką pracy piekarza, z pomiesz-
czeniami produkcyjnymi piekarni, eta-
pami powstawania pieczy-wa oraz
metodami wypieku chleba.

Kolejnym punktem wycieczki było
Muzeum Okręgowe w Lesznie, gdzie
dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej
„Od garnka do dyskietki” oraz podzi-
wiały wystawę „Pług, kosa, wiatrak …
Jak dawniej żniwowano”.

O święcie swoich kolegów – Dniu
Chłopca pamiętają w szkole i przed-
szkolu wszystkie dziewczynki. Z tej
okazji przygotowują one dla małych
mężczyzn miłe niespodzianki i skromne
upominki. Zabawne życzenia, wierszyki
i piosenki, a także łakocie wywołują na
twarzach uśmiech. 30 września roz-
strzygnięto również konkurs przygoto-
wany przez Anitę Podrzycką na
najsympatyczniejszego chłopca w gru-
pie wiekowej klas I–III i IV–VI. Mianem
najsympatyczniejszego mogą szczycić
się: Szymon Bartlewicz (uczeń kl. I) i
Michał Otto (uczeń kl. VI).

„Klimatyczne ABC” to przewodnie
hasło warsztatów ekologicznych, które
zostały przeprowadzone w gronie
przedszkolaków. Celem zajęć było
uświadomienie dzieciom, że każdy po-
winien podejmować działania na rzecz
ochrony środowiska.

Dzień Edukacji Narodowej to dzień
podsumowań, podziękowań i refleksji
związanych z pracą na rzecz drugiego
człowieka - dziecka. To także czas na
nagradzanie, uhonorowanie tych, którzy
w wyjątkowy sposób przyczynili się do
polepszania jakości nauczania i pracy
szkoły. Na uznanie zasłużyli: Maria Ra-
tajczak, Hanna Jakubowska, Anita Pod-
rzycka, Ewa Matuszak, Marian Kolan.
Galę uświetnił występ uczniów kl. III
pod kierunkiem Joanny Marszałek.

14 października do uroczystego
przyjęcia do grona uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Świerczynie przystąpiło 17
kandydatów. W obecności: dyrektora,
grona pedagogicznego, rodziców, za-
proszonych gości, starszych koleżanek
i kolegów oraz przedszkolaków pierw-
szoklasiści złożyli uroczyste ślubowa-
nie. Aktu pasowania na ucznia
dokonała dyrektor Wioletta Klak. Na pa-
miątkę tego wydarzenia wychowaw-
czyni Anna Kubańda wręczyła swoim
podopiecznym dyplomy pasowania na
ucznia. Aby zostać pełnoprawnymi
członkami szkolnej rodziny, pierwszo-
klasiści musieli wywiązać się z nałożo-
nego na nich obowiązku
- przygotowania części artystycznej, by
w ten sposób wykazać, że nauka jest
dla nich nie tylko obowiązkiem, ale
także przyjemnością.

Przedszkole i Szkoła Świerczyna


