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* Po zimowej walce ze śniegiem
brygada remontowa Urzędu zajęła
się pielęgnacją drzew oraz wycinką
suchych gałęzi. Uporządkowano
więc zielone tereny w Osiecznej,
Popowie, Grodzisku i Świerczynie. 

* Tymczasem malarze po prze-
prowadzeniu prac remontowych w
świetlicy w Grodzisku, polegających
na wymianie okuć stolarki drzwio-
wej, częściowym remoncie instala-
cji elektrycznej oraz odmalowaniu
pomieszczeń świetlicy pomalowali
klatki schodowe budynków stano-
wiących własność gminy. 

* W Drzeczkowie przy przed-
szkolu wykonano, zakupiono i za-
montowano nowy zbiornik
bezoodpływowy na ścieki, w świet-
licy natomiast wykonano remont ka-
nalizacji. W przedszkolu został też
wymieniony piec centralnego ogrze-
wania. 

* Gmina zakupiła bus transpor-
ter z przyczepką na potrzeby prze-
wozu osób i sprzętu,
wykorzystywanego przy remontach
i budowach przeprowadzanych
przez pracowników Urzędu. 

INWESTYCJE

Na terenie letniska w
Osiecznej rozpoczęły się prace
związane z realizacją projektu
pn.,,Modernizacja infrastruk-
tury turystycznej na terenie let-
niska w Osiecznej”.
Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Budowlane
EFEKT GROUP Malepszy. W
ramach prac przewidziano re-
witalizację istniejącej bazy tu-
rystycznej, to jest parkingu
oraz pola namiotowego. Reali-
zacja przyczynić się ma m.in.
do zwiększenia atrakcyjności

Ruszyły prace na letnisku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU
INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

turystycznej miejscowości oraz
zwiększenia liczby turystów
odwiedzających naszą Gminę.
Prace planuje się zakończyć
do 31 maja 2010 r.

Całkowita wartość zadania
to 351 840,68 PLN z czego
Gmina otrzyma dofinansowa-
nie w kwocie nieprzekraczają-
cej 228 696, 44 PLN co
stanowi 65% kwoty wydatków
kwalifikowalnych. Pozostała
część wydatków w kwocie 123
144,24 PLN stanowi wkład
własny Gminy.

Bądźmy zdrowi -wiemy, więc działamy

Poniżej zamieszczamy wska-
zówki dotyczące przygotowywania
posiłków dla dzieci.

1. Należy zapewnić dziecku re-
gularne posiłki, co najmniej 4-5
dziennie. Każdy dzień dziecko po-
winno rozpocząć od zjedzenia
pierwszego śniadania w domu, a
drugiego w szkole. Należy dbać o
estetyczny wygląd posiłków, ich re-
gularne pory i spokojną atmosferę
przy stole, gdyż ma to wpływ na
prawidłowe trawienie i przyswaja-
nie.

2. Codzienne pożywienie po-
winno zawierać różnorodną żyw-
ność pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego. Tylko urozmaicone
posiłki dostarczają niezbędnych
składników odżywczych. Do pla-
nowania codziennego jadłospisu
należy wybierać produkty niskoka-
loryczne, bogate w błonnik, wita-
miny i składniki mineralne. 

3. Codzienna dieta dziecka po-
winna zawierać produkty zbożowe
niskoprzetworzone oraz warzywa i
owoce. Warzywa najlepiej powinno
się jeść na surowo lub krótko goto-

Już po raz kolejny zamieszczamy informacje o racjonalnym
żywieniu dzieci i młodzieży. Wspieramy w ten sposób projekt
pod nazwą "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy", który
realizowany jest na terenie naszego powiatu. Celem tej akcji
jest uchronienie dzieci przed otyłością i chorobami związa-
nymi ze złym odżywianiem, oraz przekonanie ich do aktyw-
ności fizycznej. 

wane. 
4. Co najmniej 3 razy dziennie

należy podawać dziecku mleko i
przetwory mleczne - sery, jogurty,
kefiry.

5. Przy przygotowaniu posiłków
należy ograniczać ilość tłuszczu
pochodzenia zwierzęcego oraz
soli, wybierać mięso chude i prefe-
rować oleje roślinne. Sól można
zastąpić przyprawami ziołowymi
(należy organiczać ostre przy-
prawy). 

6. Należy ograniczyć ilość zja-
danych słodyczy i cukru, a także
słodzonych napojów.

7. Dzieci nie należy przekar-
miać. Żaden przymus, prośby,
groźby czy nagrody nie powinny
być stosowane. Tego rodzaju me-
tody budzą tylko jeszcze większą
niechęć do jedzenia. 

8. Prawidłowe żywienie we
wczesnym okresie życia wywiera
decydujący wpływ na zdrowie w
wieku dojrzałym. Jedzenie po-
winno być nie tylko zdrowe, ale
także dawać człowiekowi przyjem-
ność.
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