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Bądźmy zdrowi -wiemy, więc działamy
Zgodnie z zapowiedzią publiku-

jemy dziś kolejne informacje doty-
czące prawidłowego odżywiania
dzieci i młodzieży. Przypomnijmy,
że na terenie naszego wojewódz-
twa prowadzony jest projekt, który
ma przekonać rodziców oraz
dzieci i młodzież do racjonalnego
odżywiania oraz aktywności fi-
zycznej. Chodzi w nim o to, by na-
szych dzieci nie dotykała otyłość,
czy nadwaga oraz choroby dieto-
zależne. Autorzy i realizatorzy pro-
gramu walczą o zdrowie dla
każdego ucznia.Dlaczego w żywieniu dzieci
tak ważne jest pierwsze i
drugie śniadanie?
I i II śniadanie wpływa na kon-

centrację, zapamiętywanie, siłę fi-
zyczną, dobre samopoczucie i
rozwój intelektualny ucznia.
Dziecko prawidłowo odżywione,
które regularnie je I i II śniadanie
osiąga lepsze wyniki w nauce oraz
lepiej rozwija się. Przed wyjściem
do szkoły dziecko powinno zjeść I
śniadanie, którego podstawą po-
winno być różnego rodzaju pie-
czywo, a także płatki zbożowe.
niezwykle ważne jest także dostar-
czanie organizmowi białka zwie-

rzęcego w postaci wędlin, jaj,
mleka i jego przetworów (sery
żółte, twarożek, jogurt, kefir). Do-
brym rozwiązaniem są więc płatki
śniadaniowe z mlekiem, a jako do-
datek warzywa i owoce.
Aby zapobiec znużeniu i obni-

żeniu koncentracji na lekcji dziecko
powinno zjeść II śniadanie, któ-
rego podstawą są kanapki przygo-
towane w domu (nie słodycze!), na
bazie pieczywa pełnoziarnistego z
masłem, wędliną, serem, pieczo-
nym mięsem, czy pastą jajeczną
oraz warzywami. Do picia najlep-
sza jest woda mineralna, ma-
ślanka, kefir, jogurt, sok warzywny,
niesłodzone soki z owoców lub
lekka herbata. Na deser najlepszy
będzie sezonowy owoc.

Plan imprez w 2010 roku w gminie Osieczna
27 marca - Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalis-

tów Członków Orkiestr Dętych im. J. Schulza. Miejsce: Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej

3 maja - koncert z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
Miejsce: kościół parafialny w Osiecznej

29 maja - Łosiecka Łowerówka - III rowerówka zorganizo-
wana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd
Miasta i Gminy w Osiecznej.

30 maja – gminne zawody sportowo-pożarnicze, boisko w
Kąkolewie. Organizatorem zawodów jest OSP Kąkolewo.

26 czerwca – Noc Świętojańska nad Jeziorem Łoniewskim
na plaży w Osiecznej

20 - 22 sierpnia - Dni Osiecznej na osieckim rynku. W cza-
sie trwania Dni Osiecznej atrakcjami będą: II Bieg Borków
Osieczna 2010, Mistrzostwa Szachowe im. Tasillo von Hey-
debrandta oraz Gminne Dożynki.

11 listopada – obchody Święta Niepodległości w Osiecznej.
O pozostałych imprezach będziemy informować na bieżąco

w kolejnych numerach "Przeglądu Osieckiego"
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DRUK: Transmar Leszno

Podczas dwóch koncertów noworocznych zaprezentowały się
mieszkańcom gminy mażoretki i Orkiestra Dęta. Występ świą-
teczno-noworoczny przybliżył atmosferę świąt a także pozwolił
zaprezentować to, czego nauczyły się już tancerki. Zakupione
przez przybyłych na koncerty bilety-cegiełki wspomogą działal-
ność małych artystek. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną
na zakup strojów dla mażoretek.

POŻEGNANIE
5 stycznia na cmentarzu w Ką-

kolewie społeczność Zespołu
Szkół w Kąkolewie pożegnała
nauczycielkę wychowania fizycz-
nego Panią Barbarę Owsianną.
Barbara Owsianna urodziła się

13 czerwca 1970 r. w Lesznie. W
latach 1977-1985 uczęszczała do
Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesz-
nie, naukę kontynuowała w I Li-
ceum Ogólnokształcącym w
Lesznie. W roku 1991 ukończyła
dwuletnie Studium Nauczycielskie
o kierunku wychowanie fizyczne,
a w roku 1998 studia magisterskie
na Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu. Przez 10 lat
pracowała w Szkole Podstawowej
w Osowej Sieni. Od 2001 roku
była nauczycielem w Zespole
Szkół w Kąkolewie. Pani Barbara
Owsianna była osobą pełną życia,
energiczną, bardzo wysporto-
waną. Cechowała ją duża życzli-
wość wobec dzieci, pogoda i
serdeczny stosunek do kolegów i
koleżanek – pracowników Szkoły.
Umiała zmobilizować uczniów do
pracy na treningach. Pod jej kie-
runkiem liczna grupa młodych

ludzi grała w tenisa stołowego i
odnosiła znaczące sukcesy na
różnych szczeblach. Pani Bar-
bara Owsianna odeszła po kilku
latach zmagań z ciężką cho-
robą. Na cmentarzu w imieniu
społeczności szkolnej pożeg-
nała zmarłą dyrektor Alina Żalik
i uczennica Aneta Stachowska.
Grób pokryły dziesiątki róż zło-
żonych przez uczniów i pracow-
ników Szkoły.


