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Bądźmy zdrowi -wiemy, więc działamy

Aktywność fizyczna jest
szczególnie ważna dla zdrowia
dziecka i powinna być częścią co-
dziennego życia. W czasach na-
rastającej epidemii otyłości i
związanych z nią chorób, aktyw-
ność fizyczna jest ważniejsza niż
kiedykolwiek wcześniej.

Korzyści wynikających z aktyw-
nego trybu życia jest wiele. Obej-
mują one m. in. układ krwionośny,
oddechowy, odpornościowy. Ruch
wpływa dobroczynnie również na
sferę psychiczną człowieka, wspo-
maga sprawność intelektualną,
daje odprężenie, ułatwia procesy
adaptacyjne i poprawia samopo-
czucie.

Potrzeby ruchowe dzieci.
Ruch jest naturalną potrzebą
dziecka. Zarówno chłopcy i dziew-
częta w okresie przedszkolnym i
wczesnoszkolnym potrzebują
około 5 godzin ruchu na dobę. W
przypadku dzieci niechętnych do
aktywności fizycznej, zalecane mi-
nimum to wysiłek fizyczny 4-5 razy
w tygodniu powyżej 30 minut.

Rodzice wybierzcie ze swoim
dzieckiem taki rodzaj aktywności,
który będzie i Wam sprawiać przy-
jemność. Zróbcie z aktywności fi-
zycznej normę poprzez uprawianie
sportu codziennie o tej samej
porze dnia. Starajcie się za każ-
dym razem poświęcić 5 minut na

poranną gimnastykę lub każdego
dnia wychodzić na poobiedni spa-
cer. Wiele zajęć można zaliczyć do
aktywności fizycznej, np. spacero-
wanie, prace w ogrodzie, taniec,
chodzenie po górach, sprzątanie
podwórka, itp.

Zalecane formy aktywności
fizycznej.

Najwłaściwszą formą aktywno-
ści fizycznej dla Twojego dziecka
są gry i zabawy ruchowe. Zabawa
jest formą indywidualnej ekspresji,
a osoby obserwujące lub uczestni-
czące w zabawie, uczą się indywi-
dualnego wywiązania z zadań, a w
grach zespołowych kształtują rów-
nież umiejętności współdziałania w
grupie. Zabawy przygotowują
zatem do życia w społeczności
ludzkiej poprzez różnorodność peł-
nionych w nich funkcji. Uczestni-
czenie w grach i zabawach
ruchowych wywołuje u dziecka po-
zytywne emocje, pomaga w po-
wstawaniu i rozładowywaniu
napięć psychofizycznych, rozwija
poczucie estetyki i własnej warto-
ści.

Brak lub zbyt uboga aktywność
ruchowa upośledza motoryczność,
wydolność fizyczną dziecka, a
także zwiększa możliwość wystę-
powania chorób cywilizacyjnych
(otyłość, choroba wieńcowa, cuk-
rzyca, miażdżyca).

Przed nami wakacje. Dzieci będą miały dużo więcej czasu na
wypoczynek i zabawę. Dlatego właśnie teraz chcielibyśmy
zwrócić uwagę na potrzebę aktywności fizycznej dzieci. Jest
ona ważna cały rok, ale może właśnie w wakacje uda się wpro-
wadzić w życie przedszkolaków i uczniów zasadę codziennej
aktywności. Jaka to ważna kwestia podajemy poniżej.

Najważniejszą z inwestycji rea-
lizowanych w gminie Osieczna jest
budowa kanalizacji sanitarnej w
Kąkolewie. Trwa IV etap budowy.

Po zamontowaniu instalacji
branży elektrycznej w budowanej
sali gimnastycznej w Świerczynie
rozpoczęły się prace tynkarskie.
Tynkowane są wnętrza budynku.

Zakończono remont chodnika
przy ulicy Gostyńskiej w Osiecznej.
Nowe płytki zostały założone na
całej długości chodnika wzdłuż Je-
ziora Łoniewskego.

Choć firma wykonująca prace
przy budowie boiska wielofunkcyj-
nego przy szkole w Osiecznej na
wykonanie wszystkich prac ma
czas do października, to już teraz
kończą się prace. Prawdopodob-
nie z zespołu boisk będzie można
korzystać już w wakacje. Przypo-
minamy, że boiska będą ogólno-
dostępne, dlatego korzystać
będzie z nich mógł każdy.

Na kilka dni przez sezonem let-
nim wykonywane są jeszcze prace
porządkowe na terenie letniska w
Osiecznej. Na placu parkingowym
wymalowano pasy wyznaczające
miejsca do parkowania pojazdów.
Nowe miejsca parkingowe zostały
również oznaczone przy pawilonie
handlowym w Osiecznej, a na
osieckim rynku odnowiono znaki

poziome.
Ekipa remontowa urzędu przy-

gotowuje elementy parkingu rowe-
rowego, który zostanie urządzony
na letnisku. Parking rowerowy ma
pomieścić aż 170 rowerów.

Zamówione zostało wyposaże-
nie dla 6 placów zabaw. Jeszcze w
czasie wakacyjnym nowe place dla
dzieci pojawią się w Jeziorkach,
Kleszczewie, Miąskowie, Witosła-
wiu, Wojnowicach i Wolkowie.

Zakupione zostały 4 kontenery
socjalne stanowiące wyposażenie
boiska na letnisku w Osiecznej.
Jeden kontener przeznaczony jest
dla sędziów, dwa będą służyły jako
szatnie dla gości i gospodarzy,
czwarty kontener będzie pomiesz-
czeniem sanitarnym – z pryszni-
cami oraz toaletami.

Malarze zatrudnieni przez
urząd nadal remontują przystanki
autobusowe.

Ogłoszony został przetarg na
remont dachów budynków miesz-
kalnych przy ulicy Kościuszki nr: 3,
11, 20, 37, 46, Leszczyńska 17,
Rynek 8 i Śmigielska 1. Otwarcie
ofert przetargowych nastąpi 28
czerwca.

Ogłoszony przetarg na dowozy
dzieci do szkół zostanie rozstrzyg-
nięty 29 czerwca.
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