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URODZENIA
02. 09. - Ksenia Simms, Kąkolewo13. 12. - Wiktor Żymełka, Kąkolewo17. 12. - Paulina Borowska, Grodzisko20. 12. - Mikołaj Artomski, Kąkolewo24. 12. - Patryk Kaźmierczak, Łoniewo27. 12. - Kamila Łagoda, Świerczyna09. 01. - Julia Urbańczak, Osieczna13. 01. - Wiktor Pecolt, Grodzisko

ZGONY
13. 12. - Franciszek Wojciechowski (1922), Kąty19. 12. - Małgorzata Nowicka (1963), Kąty09. 01. - Jadwiga Bernadek (1927), Osieczna11. 01. - Marian Klabik (1934), Frankowo12. 01. - Witkoria Kramarczyk (1916), Osieczna12. 01. - Tadeusz Hadrysiak (1949), Świerczyna17. 01. - Marian Józef Chmielowiec (1956), Kleszczewo19. 01. - Zygfryd Scheffner (1940), Łoniewo

Od pewnego czasu na rynku kosmetycznym pojawiają się róŜne pomysły na
rozwiązanie problemu ciągłego odpryskiwania lakieru, a co za tym idzie na
zwiększenie jego trwałości na płytce paznokcia.
Nowa metoda zwana SOAK OFF (lakier w Ŝelu) łączy w sobie prostotę na-

kładania lakieru z trwałością Ŝelu. Koniec z odpryskiwaniem, smugami i długim
czasem wysychania lakieru, stanowi równieŜ rewolucyjne odkrycie, poniewaŜ
pozostaje bez skazy przez 14 dni.
Lakiery w Ŝelu są elastyczne i cienkie, nie tylko wyglądają naturalnie, ale

takŜe wspomagają ochronę paznokci poprzez elastyczne wykończenie, które
nie ulega zmatowieniu ani odpryskiwaniu nawet w najtrudniejszych warunkach.
Produkty te są hipoalergiczne, nie powodujące Ŝadnej szkody dla naturalnej

płytki paznokcia. Pielęgnacja taka jest odpowiednia dla kaŜdej kobiety, nawet
tej która do tej pory miała problemy ze stylizacją paznokci.
Rezultat: paznokcie wyglądają dokładnie tak samo jak gdyby były pomalo-

wane, z tą róŜnicą, Ŝe od razu są suche. Wszystkie mamy za sobą doświad-
czenia z paznokciami, które juŜ sprawiają wraŜenie, jakby całkiem wyschły, a
potem okazuje się, Ŝe odcisnęły się na nich przeróŜne wzorki, a wierzchnia war-
stwa została w torebce, kiedy szukałyśmy portfela albo kluczy. Metoda ta elimi-
nuje ten problem.
Shellac rozprowadzany jest na płytce tak jak zwykły lakier z tą róŜnicą, Ŝe

utwardzany jest w lampie UV zaczynając od bazy i dwóch warstw, kończąc na
warstwie nawierzchniowej.
Wadą jest to, Ŝe nie daje się zmyć zwykłym zmywaczem. Konieczny jest czy-

sty aceton, w dodatku w formie okładów połoŜonych na płytkę na co najmniej 10
minut.
Serdecznie zapraszam do skorzystania z usługi w gabinecie urody "STYL"

w Osiecznej
MAGDALENA KUROWIAK
GABINET URODY "STYL"
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Wsparcie naciepło z nieba
Nasi czytelnicy pytają nas o warunki otrzymania dofinanso-
wania instalacji kolektorów słonecznych. Można bowiem
otrzymać dopłaty do tego typu działań. Trzeba jednak spełnić
określone warunki.
Program dofinansowania skie-

rowany jest do właścicieli nieru-
chomości – domów
jednorodzinnych lub wielorodzin-
nych. O dotacje mogą się także
ubiegać wspólnoty mieszkaniowe,
pod warunkiem jednak, że budynki
nie są podłączone do miejskiej
sieci cieplnej.
Na dopłaty Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przeznaczył 300 milionów
zł. Należy jednak zaznaczyć, że
dofinansowane w ramach pro-
gramu będzie nie samo podjęcie
instalacji, ale pobranie kredytu na
ten właśnie cel. Dopłata może wy-
nieść nie więcej niż 45% kredytu z
zastrzeżeniem, że jednostkowy
koszt kwalifikowany przedsięwzię-
cia nie może przekroczyć 2500
zł/m² powierzchni całkowitej kolek-
tora. Aby zliczyć całkowity koszt in-
stalacji, kwalifikujący się do
dofinansowania, należy zsumo-
wać: koszt projektu budowlano-
wykonawczego, koszt zakupu
nowej instalacji solarnej – kolekto-
rów słonecznych, zasobnika cie-
płej wody użytkowej, przewodów
instalacyjnych, aparatury kontro-
lno-pomiarowej automatyki, koszt
zakupu ciepłomierza (wymagany
dla wspólnot mieszkaniowych),
koszt montażu kolektorów sło-
necznych oraz koszt zapłaconego
podatku od towarów i usług – jeśli
beneficjent nie ma możliwości
ubiegania się o zwrot podatku.
Jeśli zdecydowaliśmy się na in-

stalację kolektorów słonecznych i
chcemy otrzymać dotację do kre-
dytu, należy wybrać bank, który
podpisał umowę z NFOŚiGW. W
placówce tej składamy: wniosek o
udzielenie kredytu na zakup i mon-
taż kolektorów słonecznych; wnio-
sek o dopłatę z NFOŚiGW na
spłatę 45% kapitału kredytu; pro-
jekt lub specyfikację planowanej
inwestycji wraz z konkretnym
kosztem oraz szacowanym cza-
sem realizacji przedsięwzięcia; za-
świadczenie o zatrudnieniu i
dochodach oraz dokument po-
twierdzający prawo do dyspono-
wania nieruchomością, na której
ma być zainstalowana instalacja
solarna.
Po zatwierdzeniu przez bank

zgodności kredytowej można do-
konać zakupu kolektora posiadają-
cego odpowiedni certyfikat jakości
i dokonać montażu instalacji.
Trzeba jednak pamiętać, że koszty
poniesione przed datą udzielenia
kredytu nie będą rozliczane. Na
końcu należy dokonać rozliczenia i
w banku przedłożyć faktury za
zakup i montaż instalacji.
Do zadań banku należy uregu-

lowanie wszystkich faktur, wystą-
pienie o dotację do Narodowego
Funduszu oraz pomniejszenie
kwoty kredytu o wysokość przy-
znanej dopłaty.
Szczegółowych informacji na

temat całej procedury należy szu-
kać w bankach oraz na stronie in-
ternetowej www.nfosigw.gov.pl.

Zeszyty Osieckie
W sprzedaży pojawiły

się „Zeszyty Osieckie” nr
19. Tym razem można za-
poznać się z historią
Kleszczewa, dziejami ko-
ścioła parafialnego w Ką-
kolewie. Jest też artykuł o
ofiarach zbrodni katyńskiej
z Osiecznej, przedsta-
wione są sylwetki pro-
boszczów – z Kąkolewa i
z Osiecznej. Miłośnicy his-
torii znajdą uzupełnienie
artykułu na temat osiec-
kich Żydów, jest też pre-
zentacja ewangelickich
cmentarzy i kaplic grobo-
wych. W „Zeszytach
Osieckich” znalazła się re-
lacja wydarzeń z obcho-
dów VII wieków
Świerczyny i jeszcze wiele
ciekawych tekstów. Za-
chęcamy do lektury!


