
Znowu aktywni

Rajd rowerowy
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Rozpoczęła się realizacja trzeciej edycji projektu "Aktyw-
ność szansą twojego rozwoju"- współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Do tegorocznego projektu,
spośród zgłoszonych osób, pra-
cownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecznej wybrali osiem osób, w
tym pięć kobiet i trzech mężczyzn
z terenu gminy Osieczna. Projekt
kierowany jest do osób bezrobot-
nych, nieaktywnych zawodowo.

Celem nadrzędnym projektu
jest zwiększenie aktywności zawo-
dowej i społecznej pięciu kobiet i
trzech mężczyzn z terenu gminy
Osieczna w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 roku.

Projekt zakłada również zdoby-
cie podstawowych kompetencji za-
wodowych, zwiększenie wiedzy w
zakresie zakładania własnej dzia-
łalności gospodarczej oraz podnie-

sienie kompetencji zawodowych
umożliwiających powrót na lokalny
rynek pracy poprzez planowanie
własnej kariery. Zakwalifikowane
osoby wzięły udział w warsztatach
psychologicznych odbywających
się w dniach od 8 do 12 sierpnia
2011 roku. Uczestnicy warsztatów
otrzymali wskazówki jak wzmac-
niać poczucie własnej wartości i
wiary we własne siły. Udział w za-
jęciach z psychologiem pozwolił
uczestnikom rozwinąć motywację
do planowania swojej ścieżki za-
wodowej, a także umiejętności ko-
munikacyjne, asertywne i
zdolności radzenia sobie ze stre-
sem.

W pierwszej połowie września
przeprowadzone zostaną zajęcia

warsztatowe z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy, które obejmą
tworzenie dokumentów aplikacyj-
nych, rozmowę kwalifikacyjną oraz
zagadnienia związane z porusza-
niem się po rynku pracy. W drugiej
połowie września odbędzie się
szkolenie "Pierwszy biznes", które
pozwoli jego uczestnikom zwięk-
szyć wiedzę w zakresie zakładania

własnej działalności gospodarczej.
W kolejnych miesiącach prowa-
dzone będą kursy zawodowe.
Czas trwania i rodzaj kursów zo-
staną ustalone indywidualnie
zgodnie z preferencjami zawodo-
wymi uczestników. Kursy zawo-
dowe będą trwać do końca 2011
roku i zakończą się uzyskaniem
zaświadczeń i certyfikatów.

PORADY KOSMETYCZNE
W każdym gabinecie kosme-

tycznym jest do zaoferowania za-
bieg z serii nawilżającej (pod
różnymi nazwami). Serie te są
stworzone z myślą o cerach su-
chych i przesuszonych.

Preparaty wykorzystywane do
zabiegów dobrane są tak, aby od-
budować naturalny płaszcz hydro-
lipidowy naskórka, głęboko i
długotrwale nawilżyć, prawidłowo
napiąć i uelastycznić, gdyż skóra
przesuszona szybciej ulega proce-
sowi starzenia, a dobre jej nawil-
żenie jest podstawą pięknego

wyglądu cery.
W skład kosmetyków z tej serii

wchodzą silnie nawilżające prepa-
raty, które mogą zawierać np.
kwas hialuronowy i mukopolisaha-
rydy. Preparaty te wpływają na ela-
styczność i napięcie skóry. Kwas
hialuronowy, to jedna z najlep-
szych i najskuteczniejszych sub-
stancji nawilżających znanych w
kosmetyce, ma doskonałe właści-
wości higroskopijne (wchłania-
jące), dodatkowo tworzy na
powierzchni skóry film osłaniający
warstwę rogową naskórka. Będąc

Latem jak i po lecie nasza skóra szczególnie narażona jest na przesuszenie, dlatego też trzeba
szczególnie zadbać o jej pielęgnację.

naturalnym składnikiem ludzkich
tkanek jest nietoksyczny, nie
drażni i nie uczula.

Zabiegi nawilżające przezna-
czone są do cer suchych, ale rów-
nież do cer przesuszonych i
łojotokowych, normalnych, w każ-
dym wieku, po leczeniu dermatolo-
gicznym, po antybiotykoterapii, z
problemem braku jędrności i ela-
styczności.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AK-
TYWNE WYKORZYSTYWANE W
ZABIEGU TO :

• w/w kwas hialuronowy i mu-

kopolisaharydy
• wit. C,A,E
• rutyna
• d-pantenol
• algi brunatne
• chlorofil
• ziemia okrzemkowa
Zabiegi z tej serii polecane są o

każdej porze roku, szczególnie
jednak latem i po lecie, a także
zimą.

Efekty uzyskane po zabiegu:
• intensywne i długotrwałe na-

wilżenie
• wygładzenie powierzchnio-

wych zmarszczek
• poprawa elastyczności i jędr-

ności
• poprawa kolorytu skóry
• ogólne odświeżenie
MAGDALENA MAĆKOWIAK
GABINET URODY "STYL"

Współorganizatorem imprezy
jest Miasto Leszno oraz Urząd
Gminy Krzemieniewo. Metę rajdu,
podobnie jak w roku ubiegłym, za-
proponowano nad jeziorem w
Górznie. Tam właśnie trwać będzie
Festiwal Artystycznych Poszuki-
wań "Przystań".

Decyzją członków Organizacji
rowerowy rajd otrzymał imię Zdzi-
sława Adamczaka. Odtąd już co
roku będzie przebiegał pod tą
właśnie nazwą.

Zdzisław Adamczak był preze-
sem Organizacji Turystycznych
Leszno - Region i między innymi
organizował wszystkie kolejne ro-
werowe rajdy. W ubiegłym roku
przyjechał rowerem do Górzna i
tam na mecie wręczył nagrody
uczestnikom rajdu. W drodze po-
wrotnej nieoczekiwanie odszedł na
zawsze. Dziesiątki osób pamiętają
go jako miłośnika turystyki, propa-
gatora pięknych zakątków regionu,
rowerzystę.

VII Rowerowy Rajd im. Zdzi-
sława Adamczaka odbędzie się w
sobotę, 3 września. Wezmą w nim
udział rowerzyści ze wszystkich
gmin powiatu. W regulaminie rajdu
zapisano, że prawo do udziału w
nim mają wszyscy, którzy posia-
dają rower. Nie liczy się więc wiek
rowerzystów, jechać mogą za-
równo dzieci, jak i młodzież oraz
dorośli.

W naszej gminie zbiórkę
uczestników wyprawy wyznaczono

na rynku w Osiecznej. Udział w raj-
dzie jest bezpłatny, a każdy zgło-
szony uczestnik będzie
ubezpieczony. Wszyscy też do-
staną darmowe napoje.

Warto przypomnieć, że za bez-
pieczeństwo dzieci w czasie rajdu
odpowiedzialni są rodzice, bądź
opiekunowie. Wszyscy jechać
muszą zgodnie z przepisami ruchu
drogowego. Rajd powinien sprawić
jego uczestnikom sporo radości.
Będzie można wspólnie spędzić
sobotnie popołudnie oraz pobyć na
świeżym powietrzu.

A w Górznie na rowerzystów
czekać będą artyści festiwalu
"Przystań".

Na godzinę 14.30 zaplanowano
koncert zespołu "Fart".

Warto więc być w Górznie w
sobotę, 3 września. I warto wybrać
się na rajd. Zapraszamy.

Organizacja Turystyczna Leszno - Region już po raz siódmy organizuje rowerowy rajd pro-
wadzący przez gminy.


