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Badźmy zdrowi -wiemy, więc działamy

Koncertcharytatywny
Impreza o charakterze charyta-

tywnym na rzecz Tomka Staniew-
skiego - chorego chłopaka z
Leszna opiewała w koncerty i po-
kazy, atrakcje kulinarne i zabawy.
Między innymi wystąpiły zespoły
Blues Inside, Safe Age, bębniarze
z leszczyńskiej Alternatywy, mażo-
retki z Leszna pod kierownictwem
Katarzyny Czyżak oraz soliści i ze-
społy z miejscowej szkoły, a także
absolwenci szkoły: Patrycja Heliń-
ska, Ania Sassek i Robert Rataj-
czak. Łącznie zebrano prawie
1500 złotych. I choć celem nad-
rzędnym było zgromadzenie jak
największej sumy pieniędzy, na
podkreślenie zasługuje szlachetna

postawa młodzieży, gotowej do
niesienia pomocy innym, aktyw-
ność i zaangażowanie dzieci i ro-
dziców. Wśród kilkudziesięciu
osób uczestniczących w przygoto-
waniach do festynu szczególne
podziękowania należą się Marice
Lechna i Magdzie Bohuszko, które
były inicjatorkami przedsięwzięcia
i wzięły na siebie największy ciężar
przygotowań. Gorąco dziękujemy
wszystkim darczyńcom: instytu-
cjom, miejscowym restauracjom,
sklepom, salonom i producentom,
a także wszystkim osobom pry-
watnym, które poświęciły swój
czas, pracę i pieniądze.

WMiejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pod opieką nauczycieli
Zespołu Szkół w Osiecznej z inicjatywy absolwentek szkoły
odbył się niecodzienny festyn.

W niedzielę 18 października trwała wielkopolska akcja „Zapalmy
znicz pamięci” zorganizowana pod patronatem Radia Merkury i
Marszała Województwa Wielkopolskiego. Towarzystwo Ziemi
Osieckiej we współpracy z uczniami szkoły w Osiecznej przyłą-
czyło się do akcji. Młodzież w samo południe na rynku, pod tab-
licą rozstrzelanych odczytała życiorys trzech pomordowanych
osiecznian, delegacja złożyła wiązankę kwiatów, a przybyli na
miejsca zapalili znicze. W środę 21 października minęła siedem-
dziesiąta rocznica bestialskiego mordu.

Projekt w 85 procentach finan-
sowany jest z funduszy unijnych,
natomiast 15 procent kosztów po-
krywa Ministerstwo Zdrowia. Pro-
wadzony jest tylko w województwie
wielkopolskim i dotyczy 31 powia-
tów, w tym oczywiście powiatu lesz-
czyńskiego. Swoim zasięgiem
obejmuje uczniów i rodziców klas
"0" oraz wszystkich gimnazjalistów
i ich rodziców. Łącznie w woje-
wództwie wielkopolskim jest to 270
tysięcy uczniów i tyle samo rodzi-
ców. Projekt będą realizowali edu-
katorzy w szkołach oraz
przedszkolach - więc nauczyciele i
pielęgniarki. Od stycznia do wrześ-
nia bieżącego roku przeszkolono w
tym zakresie ponad 7 tysięcy osób.

Dlaczego projekt pod nazwą
"Bądźmy zdrowi - wiemy, więc dzia-
łamy" jest tak ważny?

Otóż badania wykazały, że nad-
waga i otyłość jest powszechnym
zagrożeniem. W krajach Unii Euro-
pejskiej nadwagę ma około 22 mi-
liony dzieci, a ponad 5 milionów z
nich cierpi na otyłość. Przewiduje
się, że liczba ta będzie rosnąć każ-
dego roku o 400 tysięcy. Otyłość i
nadwaga jest nie tylko problemem
estetycznym, ale przede wszystkim
zwiększa ryzyko zapadalności na
choroby i schorzenia, które mogą
mieć wpływ na jakość i długość
życia. A ponieważ ten problem na-
rasta u dzieci i młodzieży, te ten-
dencje budzą niepokój środowisk
medycznych, oświatowych i sani-
tarnych. Fachowcy po prostu biją
na alarm i widzą konieczność
zmian nawyków żywieniowych
wśród dzieci i młodzieży oraz pro-
pagowania aktywności fizycznej
młodych ludzi.

Projekt, o którym mówimy, jest
jednym ze sposobów dotarcia z tą
wiedzą do określonych grup spo-
łecznych. Jego odbiorcy nie zostali
dobrani przypadkowo. Otóż dzieci
w wieku 6-7 lat nagle zmieniają tryb
życia. Zaczynają wiele godzin spę-
dzać w pozycji siedzącej, same ku-
pują i spożywają różne produkty.
Natomiast gimnazjaliści przeżywają
czas dojrzewania, w którym nastę-
puje szybki rozwój organizmu. Są
podatni na nieprawidłowe zacho-
wania proponowane im przez kul-
turę masową, przez reklamy. Bywa,
że wpadają w bulimię czy anorek-
sję. Dlatego właśnie do nich skiero-
wany jest projekt. Do nich i do ich

Pod takich hasłem realizowany jest przez pracowników Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej projekt informacyjno - eduka-
cyjny. Trwać będzie ponad dwa lata, a skierowany jest do
dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i choro-
bami dietozależnymi, oraz do ich rodziców.

rodziców. Po pierwsze, by zrozu-
mieli zagrożenia, a po drugie by im
przez właściwe zachowania zapo-
biegali.

W naszej gminie projekt właśnie
rusza. Edukatorzy otrzymali od pra-
cowników Sanepidu mnóstwo po-
mocy dydaktycznych, poradników,
kaset z grami multimedialnymi, ko-
lorowanek. Będą organizować
spotkania, pogadanki, imprezy śro-
dowiskowe, pokazy żywienia itd.
Przed akcją wszyscy jej uczestnicy
wypełnią ankiety, które powtórzą po
jej zakończeniu, w 2011 roku. Or-
ganizatorzy liczą na to, że z wiedzą
na temat prawidłowego żywienia i
aktywności fizycznej dotrą nie tylko
do dwóch wybranych grup przed-
szkolaków i uczniów, ale także do
wszystkich innych, w tym głównie
do rodziców. W domu zaczyna się
bowiem kształtowanie właściwych
nawyków i zachowań.

Nasza gazeta także postano-
wiła włączyć się do realizacji pro-
jektu "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc
działamy". Pod takim tytułem w
każdym kolejnym wydaniu mie-
sięcznika zamieszczać będziemy
informacje o racjonalnym odżywia-
niu, o konsekwencjach otyłości dla
zdrowia, o potrzebach ruchowych
dzieci. Podamy przykładowe pira-
midy żywienia, znaczenie etykiet na
produktach, napiszemy dlaczego
tak ważne jest pierwsze i drugie
śniadanie, oraz regularność posił-
ków. Informować będziemy o reali-
zacji programu w szkołach i
przedszkolach, a także o pozytyw-
nych zmianach w żywieniowych za-
chowaniach dzieci.

Zainteresowanym podajemy
adres strony internetowej na której
znajdą wszelkie dane na temat pro-
jektu i zdrowia:

www.badzmyzdrowi.pl


