Zdrowo nakarmiliśmy 700 uczestników imprezy plenerowej
"Rosnę zdrowo - piknik Radawa 2018"
W środę 13 czerwca na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Radawie odbyła się kolejna edycja imprezy plenerowej "Rosnę zdrowo - piknik
Radawa 2018". Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących
dołączył do grona organizatorów przedsięwzięcia, które stanowili: Jarosławskie
Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, Rejon Jarosławski Podkarpackiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział
w Rzeszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarosławiu oraz
Wójt Gminy Wiązownica.
Piknik dla przedszkolaków oraz uczniów z klas I – II szkół podstawowych miał
na celu:
 propagowanie zdrowego odżywiania dzieci
 upowszechnianie aktywności ruchowej dzieci na świeżym powietrzu poprzez
gry i zabawy ruchowe oparte na współpracy z wykorzystaniem
bazy Gminnego Ośrodka ZALEW w Radawie
 integracja dzieci z placówek promujących zdrowie poprzez wspólną zabawę
i poczęstunek
Zaproszenie od organizatorów przyjęły 3 przedszkola oraz 16 Szkół
Podstawowych należących do sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Organizatorzy wypełnili maluchom czas pobytu w Radawie przygotowując
konkursy z nagrodami, rozgrywki i turnieje sportowe:
 konkurs na rzeźbę z owoców i warzyw
 konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu
 konkurs na rymowankę promującą zdrowy styl życia
 konkurs na najlepszego zbieracza
 rozgrywki sprawnościowe z wykorzystaniem boisk wielofunkcyjnych
 turniej mini piłki nożnej
 dwa ognie
 przeciąganie liny
 tor przeszkód

W programie imprezy były również dyskoteka owocowa, występy wokalne
młodych artystów na scenie oraz loteria fantowa łowienie rybek szczęścia.
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących przygotował
poczęstunek dla wszystkich uczestników. Młodzież w szkolnych pracowniach
wykonała przekąski i napoje, w piknikowym menu były również grillowane młode
ziemniaki z ziołowo-jogurtowym dipem. Atrakcją tegorocznego pikniku był pokaz
sporządzania sushi i degustacja w wykonaniu absolwentów ZSSChiO Huberta
Jartyma oraz Mirosława Hulaka. Środki finansowe na zakup surowców
przeznaczonych na część kulinarną pikniku zapewnił Pan Jerzy Borcz Dyrektor
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Rzeszowie, Pan Dyrektor był
również uczestnikiem pikniku. Do grona uczestników przez chwilę dołączyła
również Dyrekcja ZSSChiO. Wszystkim uczestnikom dopisywały humory i apetyty,
dopisała też pogoda, bogaty program i zaangażowanie organizatorów pozwoliły
osiągną założone cele.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Osobom, które zaangażowały się
w organizację części kulinarnej imprezy.
Dziękujemy nauczycielom, którzy w pracowniach zawodowych przygotowali
z młodzieżą półprodukty oraz zorganizowali zespół wolontariuszy: A. Giec, M.
Hopko-Pajda, M. Pels, M. Cholewa.
Dziękujemy Panu Tomaszowi Piotrów właścicielowi Firmy Agrimpex Sp.
z o.o. za nieodpłatne wypożyczenie grilla na piknik.
Dziękujemy Pani Marcie Bednarz-Babiś właścicielce Restauracji TAKE SUSHI
w Jarosławiu za przygotowanie pokazu sushi.
Dziękujemy uczniom z klasy I technikum technologii żywności oraz klasy II
kucharz za obsługę bufetu: Patrycja Kusy, Piotr Ślusarczyk, Łucja Filip, Julia
Mazur, Paulina Kulikowska, Gabriela Wuj, Maciej Sochacki, Magda Kowalczuk,
Gabriela Leśniowska, Milena Kołcz, Justyna Kaliciak, Kamila Krajnik.
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