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Seniorzy łowili
[ 14 ] PRZEGLĄD OSIECKI

Wędkarze seniorzy Koła Osieczna rozegrali zawody wędkar-skie nad Jeziorem Jezierzyce.

Łowiono na dwie wędki, me-
todą dowolną - przeważały jednak
zestawy ze spławikiem.
Ryby brały znakomicie.
Po czterogodzinnej turze usta-

liły się następujące wyniki:
I miejsce Andrzej Wilczyński -
3500 gram ryb
II miejsce Ryszard Dworacki -

2570 gram ryb
III miejsce Mieczysław Ratajczak –
2470 gram ryb.
Po zakończeniu zawodów i po-

siłku wszyscy uczestnicy z rąk
wiceprezesa Koła Aleksandra
Trzmiela otrzymali nagrody. Obo-
wiązki sędziego głównego pełnił
Dariusz Kostka.

PORADY KOSMETYCZNE
W tym numerze opiszę zabiegi parafinowe na dłonie i stopy,które na stałe weszły do ofert gabinetów kosmetycznych.
Są niedrogie, przyjemne i dają

rewelacyjne efekty.
W gabinetach kosmetycznych

parafina używana jest do zabie-
gów wygładzających, natłuszcza-
jących i regenerujacych suchą i
szorstką skórę dłoni i stóp, sama
jednak nie ma żadnych szczegól-
nych właściwości. Jej siła polega
na długim utrzymaniu ciepła i na-
tłuszczeniu. Nałożona na skórę
pokrytą odżywczymi preparatami
ogrzewa ją, co przyspiesza wchła-
nianie aktywnych składników, po-
prawia krążenie krwi, a także
zapewnia relaksujące uczucie
ciepła.
Zabiegi parafinowe polecane

są przede wszystkim osobom bo-
rykającym się ze skórą suchą,
spierzchniętą i łuszczącą się. W
przypadku stóp regularne stoso-
wanie pozwala na pozbycie się
kłopotliwego i bolesnego pękania
skóry. Zabiegi te mają również wła-
ściwości wygładzające, nawilża-
jące i uelastyczniające. Warto więc
stosować zabiegi parafinowe jako
profilaktykę i włączyć je do rutyno-
wej pielęgnacji dłoni i stóp.

Przebieg zabiegu nie jest
skomplikowany, zawsze zaczyna
się od wmasowania w dłonie lub
stopy peelengu dobranego do po-
trzeb skóry, po zmyciu peelengu
wmasowywane jest serum lub
maski odżywcze. Kolejnym kro-
kiem jest kilkukrotne zanurzenie
dłoni w ciepłej i płynnej parafinie,
następnie owija się dłonie lub
stopy folią lub specjalnymi jedno-
razowymi rękawiczkami. W takim
"kompresie" dłonie lub stopy
trzyma się ok. pół godz.
Zabiegi parafinowe wystarczy

profilaktycznie powtarzać raz w
miesiącu, natomiast kuracja likwi-
dująca przesuszenia i łuszczenia
się musi być bardziej intensywna.
Przeciwwskazaniem do wykonania
zabiegu jest:
- egzema
- grzybica skóry i paznokci
- alergia na parafinę
Zabiegi te szczególnie pole-

cane są w okresie jesienno zimo-
wym.MAGDALENA MAĆKOWIAK

GABINET URODY "STYL"

Jubileusz 30-lecia istnienia Koła Emerytów, Rencistów i In-walidów w Świerczynie obchodzili jego członkowie.
Na to święto przygotowali więc

wspaniałą uroczystość i zaprosili
gości: prezesa Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
burmistrza Miasta i Gminy
Osieczna, dyrektora Zespołu
Przedszkole i Szkoła Podstawowa
w Świerczynie, sołtys Świerczyny,
delegatów z zaprzyjaźnionych kół
emerytów. Prezes Koła w Świer-
czynie – Helena Francuskiewicz
przyjęła życzenia, kwiaty i upo-
minki, a potem zaprosiła na obiad
i do tańca. Ważną częścią uro-
czystości było dzielenie tortu.
Jubileusz był też okazją do wy-

różnienia najstarszych członków

Koła oraz do wspomnień.
Istniejące dziś Koło miało swo-

jego poprzednika – był nim Klub
Złotej Jesieni. Przewodniczącym
Klubu był Edward Gorynia, po nim
Józef Krychowski, Antoni Gimziń-
ski, Andrzej Michałowski. Od czte-
rech lat funkcję tę sprawuje Helena
Francuskiewicz. Międzyczasie
Klub stał się Kołem. Niezmiennie
jednak istnieje po to, by zrzeszać
ludzi, którzy chcą się ze sobą spo-
tykać, którzy chcą ciekawie zagos-
podarować swój wolny czas i
którzy chętnie zrobią coś dla dru-
giego człowieka.

Piękniejszej aury organizatorzy i uczestnicy maratonu rowe-rowego MTB nie mogli sobie wymarzyć.
Pogoda jest bowiem kwestią

szczęścia, czego nie można już
powiedzieć o krajobrazach i
ukształtowaniu, które są jedną z
najważniejszych rzeczy przy or-
ganizacji tego typu maratonów, a
których gminie Osieczna nie bra-
kuje. Te właśnie warunki spra-
wiają, że odbywający się po raz
piąty w Osiecznej, maraton MTB
cieszy się niesłabnącym powo-
dzeniem. Na starcie stanęło 305
uczestników, którzy do wyboru
mieli dwie trasy – Mega (36 km) i
Giga ( 64 km). Zwycięzcą był

każdy, kto pokonał własne słabo-
ści i prawdziwie górską trasę i
szczęśliwie dotarł na metę.
Krótszą trasę najszybciej po-

konał Paweł Ziober z Bodyzone
Wrocław Tuż za nim na mecie był
Olaf Małek z Torq Superior MTB
Team Żary, a trzeci Robert Żmu-
dzin z TGU-TEAM Wolsztyn.
Pierwszy na mecie po pokona-

niu trasy Giga był Rafał Hebisz z
KTM Racing Team Mirków Dru-
gie miejsce zajął Robert Syc z
REAL 64-sto trzecie Dariusz Dre-
lak z Sokoła Bralin Vidioni.


