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Zyjmy zdrowo na sportowo
Mamy w gminie pierwsza sciezke zdrowia!
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"Ruch zastapi prawie kazdy lek,
podczas gdy zaden lek nie zastapi
ruchu"- twierdzil dr Wojciech Oczko
i jest to oczywista prawda. Tymcza
sem czesto o niej zapominamy. Sie
dzac dlugie godziny w pracy, poru
szajac sie samochodem, nie mamy
czasu, by zadbac o zdrowie i upra
wiac sport. A przeciez ruch ma zba
wienny wplyw na caly organizm,
poprawia kondycje i chroni przed
chorobami cywilizacyjnymi. Wysi
lek fizyczny rozladowuje stres i daje
w efekcie dobry nastrój. Kierujac
sie powyzszymi prawdami, 20 maja
br. otwarto w gminie pierwsza
sciezke zdrowia.

Sciezka zdrowia "Czas dla
serca" polozona jest w St. Babi
cach przy ul. J. Decowskiego.
Zainstalowano na niej 8 urza
dzen do cwiczen sportowych,
a jej calkowita dlugosc wynosi
300 m. Sciezka oznaczona jest
tablicami z opisem poszczegól
nych urzadzen i strzalkami wska
zujacymi kierunek trasy.

Pomyslodawczynia stworzenia sciezki

zdrowia w gminie jest Jolanta Stepniak- z-ca

wójta gminy, a koordynatorem wykonania

calosci prac zostala Alicja Napurka- kierow

nik GOPS. Jednak, aby mogla powstac trasa

sportowa, musialo wspóldzialac ze soba

wiele osób. Konieczne byly uzgodnienia

z Zarzadem Oczyszczania Miasta Warszawy

z dzialem lasów, tablice wykonal Pawel

Nowak z firmy Hexe, a urzadzenia do cwi

czen Piotr Sliwinski z firmy Silwa. Pomagaly
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takze panie z GOPS-u, nauczycielki, a takze

dzieci, które pozowaly do zdjec. Drukarnia

Unigraf wykonala bezplatnie foldery. Warto

zatem, aby ten wspólny trud wielu osób dal

radosc mieszkancom naszej gminy i ... zostal

uszanowany przez wandali. Miejmy nadzie

je, ze tak wlasnie bedzie.

- Cieszymy sie, ze takie obiekty powstaja u

nas. Jest to jedno z dzialan w ramach progra

mu "Promocji Zdrowia" - powiedziala Jolanta

Stepniak. - Chcialabym, aby dzieki tym urza

dzeniom wiele osób moglo zazywac ruchu i

poczuc sie zdrowo. Dzisiejszy swiat wymaga

od nas duzej aktywnosci zawodowej, sciezka

pomoze nam odreagowac stresy i poprawic

zdrowie, a pamietajmy, ze zawsze lepiej jest

zapobiegac chorobom niz je pózniej leczyc.

- Jest to juz trzecia sciezka w okolicy 

powiedzial Piotr Pradzynski, kier.obwodu

Bemowo-Kolo z Zarzadu Oczyszczania Mia

sta - dzial lasów. -Powstala juz sciezka zdro
wia "Sladami Losia" na Bernerowie, sciezka

edukacyjna "Znalezc Zgubka" w poblizu

cmentarza w St. Babicach, a dzis otwieramy

kolejna "Czas dla serca". Zycze zatem, aby te

urzadzenia sportowe byly dobrze wykorzy

stywane i sprawily radosc spacerowiczom.

W uroczystosci otwarcia sciezki zdrowia,

oprócz wladz gminy, radnych, pracowników

GOPS i nauczycieli, uczestniczyly takze dzieci

z integracyjnej klasy 3c z Borzecina i z 6b ze

St. Babie. Najmlodsi przedstawili program

artystyczny, który przygotowali na te okazje

i otrzymali nagrody za udzial w konkursie

poswieconym Promocji Zdrowia. Agata Chru

scinska z 6b napisala nawet okolicznosciowy

wiersz, którego fragmenty publikujemy.

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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