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Bądźmy zdrowi -wiemy, więc działamy
Otóż zgodnie z polskim usta-

wodawstwem etykieta produktu
spożywczego powinna mieć na-
pisy w języku polskim, umiesz-
czone w sposób czytelny,
zrozumiały i widoczny. Zawierać
musi następujące informacje:
nazwę produktu, dane identyfiku-
jące producenta lub importera oraz
jego adres, skład/składniki (ko-
niecznie muszą być podane skład-
niki alergenne, np. soja, orzechy,
sezam, gluten, gorczyca, mleko z
laktozą, jaja, seler, łubin), kod kre-
skowy, partię produkcyjną, datę
przydatności do spożycia lub datę
minimalnej trwałości, zawartość
netto (waga bez opakowania) lub
liczbę sztuk w opakowaniu, spo-
sób przygotowania lub stosowania
(informuje w formie opisowej lub
obrazkowej jak używać produktu),
warunki przechowywania (określe-
nie prawidłowych warunków prze-
chowywania żywności, które
gwarantują zachowanie smaku,
wyglądu, wartości odżywczych i
właściwości zdrowotnych).

Przy zakupie należy zawsze

sprawdzać, czy produkt jest
świeży. Określenie "najlepiej spo-
żyć przed...", lub "należy spożyć
do...." oznaczają ostatni dzień, w
którym produkt można bezpiecznie
spożyć. Dzień ten jest równocześ-
nie ostatnim dniem sprzedaży
środka spożywczego w sklepie.
Etykiety warto czytać, gdy: produkt
jest przeceniony, w promocji, za-
stanawiająco tani, mocno przetwo-
rzony (gotowe dania, konserwy,
mielonki, słodycze), wieloskładni-
kowy (np. spośród wielu różnych
rodzajów płatków śniadaniowych
warto wybrać te bez dodatku
cukru), obiecująco zatytułowany
(np. woda smakowa - po lekturze
etykiety dochodzi się do wniosku,
że jest to po prostu czysta woda z
cukrem i chemicznymi konserwan-
tami). Szczególną ostrożność na-
leży zachować, gdy kupujemy
żywność dla dzieci. Nie należy na-
bywać produktów z etykietą uszko-
dzoną, nieczytelną, nieprzetłu-
maczoną na język polski, lub z za-
klejoną datą przydatności do spo-
życia.

W naszym stałym cyklu dotyczącym racjonalnego odżywia-nia dzieci i młodzieży dziś zamieszczamy informację o ety-kietach na produktach spożywczych.

W Zespole Szkół w Osiecznej odbył się etap rejonowy XIV Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Wzięło w nim udział
104 uczniów, którzy pomyślnie przeszli zmagania na szczeblu po-
wiatu. Do dalszych rozgrywek, czyli do wojewódzkiego finału, za-
kwalifikowali się: Weronika Dobraś, Jakub Kociucki, Aleksandra
Janowicz, Zofia Płóciniczak, Emilia Schulz, Paulina Bilska i Elż-
bieta Biała – z ZS Osieczna, Zofia Nowaczyk i Kamil Gąska z ZS
Kąkolewo oraz Wiktoria Lorkiewicz i Michał Otto ze szkoły w
Świerczynie.

Mieszkańcy wszystkich miejs-
cowości gminy mają więc okazję
nieodpłatnie pozbyć się zużytych
lodówek, pralek, kuchenek elek-
trycznych, odkurzaczy, żelazek, te-
lewizorów, odbiorników radiowych,
komputerów, różnego rodzaju na-
rzędzi elektrycznych, zużytych źró-
deł światła itp. Trzeba jednak
pamiętać, że sprzęty te zostaną
odebrane tylko i wyłącznie w sta-
nie całkowitym. Wymontowane z
urządzeń silniki, akumulatory i
agregaty nie kwalifikują odpadów
jako sprzęt elektryczny czy elek-
troniczny i nie będą zabierane.

Zużyty sprzęt można zostawiać
w wyznaczonych miejscach w so-
botę 15 maja 2010 roku do go-
dziny 9.00.
1. Dobramyśl - pobocze drogi

przy posesji nr 3a (dom sołtysa)2. Drzeczkowo - pobocze
drogi przy posesji nr 19 (dom soł-
tysa)3. Frankowo - przy świetlicy
wiejskiej4. Grodzisko - przy świetlicy

wiejskiej5. Kleszczewo - przy świetlicy
wiejskiej (boisko do koszykówki)6. Miąskowo - pobocze drogi
przy posesji nr 47. Kąkolewo - przy świetlicy
wiejskiej8. Kąty - pobocze drogi przy
przystanku szkolnym9. Łoniewo - utwardzony plac
przy świetlicy wiejskiej10. Osieczna - Plac 600-lecia
(przy budynku Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury)11. Popowo Wonieskie -
obok remizy strażackiej (przy
transformatorze)12. Świerczyna - plac przed
kościołem (przy drzewie)13. Trzebania - przy świetlicy
wiejskiej14. Wolkowo - pobocze drogi
przy posesji nr 10 (dom sołtysa)15. Wojnowice - utwardzony
plac za świetlicą wiejską16. Witosław - obok przy-
stanku szkolnego (przed blokiem)17. Ziemnice - obok świetlicy
wiejskiej (przy transformatorze)

Ogłaszamy zbiórkę
Po raz kolejny gmina Osieczna organizuje zbiórkę zużytegosprzętu elektrycznego i elektronicznego.


