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Zyjmy zdrowo na sportowo
Mamy w gminie pierwsza sciezke zdrowia!
"Ruch zastapi prawie kazdy lek,
podczas gdy zaden lek nie zastapi
ruchu"- twierdzil dr Wojciech Oczko
i jest to oczywista prawda. Tymczasem czesto o niej zapominamy. Siedzac dlugie godziny w pracy, poruszajac sie samochodem, nie mamy
czasu, by zadbac o zdrowie i uprawiac sport. A przeciez ruch ma zbawienny wplyw na caly organizm,
poprawia kondycje i chroni przed
chorobami cywilizacyjnymi. Wysilek fizyczny rozladowuje stres i daje
w efekcie dobry nastrój. Kierujac
sie powyzszymi prawdami, 20 maja
br. otwarto w gminie pierwsza
sciezke zdrowia.
takze panie z GOPS-u, nauczycielki,

Sciezka zdrowia "Czas dla
serca" polozona jest w St. Babicach przy ul. J. Decowskiego.
Zainstalowano na niej 8 urzadzen do cwiczen sportowych,
a jej calkowita dlugosc wynosi
300 m. Sciezka oznaczona jest
tablicami z opisem poszczególnych urzadzen i strzalkami wskazujacymi kierunek trasy.
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Kazdy z nas i wszyscy wraz
Chcemy teraz zdrowo zyc
Zdrowe rzeczy jesc i pic
Chcemy teraz sport uprawiac
A wiec dobrze sie zabawiac
Niech kazdy z obecnych uwierzy
Zdrowie na tej sciezce lezy...
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