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Wieści Gminne

Każdy odnajdzie ten
mikroklimat
w Orzechowie szczególny
– wywiad z Dianą Łęgowską, właścicielką Diana Spa

Piknik
28 maja w Starym Orzechowie
odbył się Piknik Rodzinny
połączony z I Turniejem Piłki
Nożnej o Puchar Sołtysa.
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Impreza, zorganizowana dzięki współpracy Dyrekcji Szkoły, Klubu Malucha, Sołtysa i Radnego Gminy Pomiechówek oraz
przy nieocenionej pomocy rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie,
zgromadziła bardzo dużo osób.
W czasie Pikniku każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Rodzice serwowali pyszne przekąski, a dzieci i nauczyciele zadbali o wrażenia artystyczne. Najmłodsi zaprezentowali wspaniały program artystyczny zadedykowany wszystkim Mamom i Tatusiom
z okazji ich święta. Nauczyciele zaś, pamiętając o swoich uczniach, dali pokaz swoich wyśmienitych zdolności aktorskich, przygotowując spektakl z okazji Dnia Dziecka.
Tego dnia po raz pierwszy odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa. W szranki stanęło 8 drużyn, które zaprezentowały się
z najlepszej strony. Wszyscy zawodnicy byli
wspaniale przygotowani do gry, dlatego też
walka chwilami stawała się bardzo zacięta.
W rezultacie I miejsce zajęła drużyna FC Żołędzie. Puchar za II miejsce otrzymała drużyna Konopy, a III – Kikoły. Miejsce tuż za podium zajęła drużyna FC Zapiecki.
Podsumowując dzień 28 maja, należy podkreślić ogromną rolę mieszkańców okolicznych wsi, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i ogromnej pracy urzeczywistnili pomysł Pikniku. Udowodnili tym samym,
że dobra wola i wspólna praca przynoszą
wspaniałe efekty. Tacy mieszkańcy to prawdziwy skarb dla naszej Gminy. Wierzymy,
że jeszcze wiele wspólnie osiągniemy.
(Anna Gągolewska)
(zdjęcie: Elżbieta Wasiewicz)

Gazeta Pomiechowska

R: S   SPA
D.Ł.: Wszystko zaczęło się od oczka wodnego, przy którym bardzo często odpoczywaliśmy
z całą rodziną, wpatrując się w pływające w nim
rybki. Dookoła otaczała nas cisza, przed nami
piękny las - wymarzony klimat do relaksu. I właśnie wtedy stwierdziliśmy, że „to jest to!”, że każdy z nas po całym dniu pracy potrzebuje chociaż chwili odpoczynku. Uświadomiłam sobie,
że uzupełnieniem naszej okolicy może być SPA.
Spełniając swoje marzenia, mam nadzieję, że robię coś pożytecznego dla naszej Gminy i jej mieszkańców. Chciałabym swoją inwestycją wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich mieszkańców.
R: Z    
Nasi klienci mogą skorzystać z usług fryzjerskich. Oprócz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, koloryzacji i strzyżenia mamy również w swojej ofercie wiele nowości m.in. koloryzacja 3D. Rewolucyjny trójwymiarowy efekt to
wynik zastosowania technik, które tworzą paletę
idealnie współgrającej odcieni, o czym zapewnia
fryzjerka SPA, Monika Karczewska. Oferujemy
także przedłużanie włosów, zagęszczanie, dredy
oraz warkoczyki. Wszystkie kosmetyki tworzone
są jak prawdziwe perfumy, komponowane są bowiem przez Dolce&Gabana.
Proponujemy całą gamę zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp, począwszy od klasycznego manicure i pedicure, przez stylizację paznokci aż po
ekskluzywne zabiegi, takie jak manicure japoński, Manicure oraz Pedicure SPA. Polecamy również malowanie paznokci lakierem hybrydowym,
który jest zdrową i tańszą alternatywą dla paznokci żelowych czy akrylowych.
Z myślą o Państwa potrzebach SPA proponuje
kompleksową pielęgnację twarzy na kosmetykach
znanych marek m.in. zabiegi nawilżające, regenerujące, przeciwzmarszczkowe. Diana SPA oferuje także zabiegi lecznicze m.in. lipolizę iniekcyjną (miejscowe usuwanie tkanki tłuszczowej)
z brzucha, ud, podbródka i kolan, mezoterapię igłową (koktajle witaminowe), a także botolift (zabieg
liftingujący na okolice oczu). Mamy w ofercie kwas
migdałowy – zabieg przywracający blask skóry, polecany przed wyjściem na szczególne okazje.
W Diana SPA skorzystać można z szeregu ma-

saży: klasycznego, leczniczego, relaksacyjnego
oraz z nowości takich, jak masaż gorącymi kamieniami, stemplami czy aromatyczną świecą.
Dopełnieniem są zabiegi pielęgnacji ciała. Każdy
z nich opiera się na swoim rytuale, dającym ożywienie, regenerację skóry i niepowtarzalne doznania. Któż z nas nie chciałby przeżyć „czekoladowej rozkoszy” czy zasmakować „bomby witaminowej na bazie żurawiny”. Polecamy peeling
morski (sól morska, alga mikronizowana i olejek
relaksacyjny), a dzięki łaźni – detoks, wygładzenie i intensywne nawilżenie ciała. Dla kobiet borykających się z nadmiarem tkanki tłuszczowej
i uporczywym cellulitem znakomity okaże się zabieg „THALGO SLIM”, który jest nowością na naszym rynku. Dopełnieniem całej oferty Diana SPA
jest strefa relaksu, hydromasaż oraz łaźnia.
R: C    D S
Jesteśmy pierwszym SPA w powiecie nowodworskim i myślę, że to jest naszym największym atutem. Wprowadziliśmy coś nowego, innowacyjnego.
Diana SPA jest miejscem, w którym można zorganizować kameralne imprezy typu osiemnastki,
wieczory panieńskie, rocznice ślubu itp.
Tworzymy bony upominkowe – indywidualnie
dopasowane do zasobów i potrzeb naszych klientów, chociażby jako prezent dla bliskiej nam osoby.
Większość zabiegów wykonywanych w naszym
SPA odbywa się według rytuału, który wyróżnia nas od innych świadczących podobne usługi w okolicy. Dbamy, by każdy klient przekraczając próg naszego SPA znalazł się w innym świecie, dalekim od codzienności przy relaksacyjnej
muzyce, zapachu aromatycznych świec.
Jesteśmy otwarci na każdego klienta, ceny nie są
wygórowane, dla przykładu: strzyżenie 50-50 zł,
zabieg czyszczenia twarzy 70-100 zł, manicure
klasyczny 30 zł, masaż leczniczy częściowy 45 zł,
czekoladowa rozkosz – rytuał na ciało 190 zł.
R: J  P 
Jesteśmy otwarci na wszelkie nowości na rynku, niebawem mamy zamiar wprowadzić masaż bambusem czy też muszlami. Badamy
potrzeby rynku, na bieżąco je spełniając. Pilnie słuchamy sugestii klientów i nie pozostawimy tego bez echa.
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