
Akcja „Moja zdrowa rodzina”
tak˝e w Ciechocinku

Celem akcji jest zwi´kszenie spo˝ycia owoców
i warzyw wÊród dzieci, osób starszych oraz kobiet
w cià˝y. Akcja „Moja zdrowa rodzina” polega na dos-
tarczaniu rodzinom zg∏oszonym do programu pa-
czek ze Êwie˝ymi, lokalnymi i sezonowymi warzywami
i owocami. Do udzia∏u zosta∏y wybrane w Polsce dwa
regiony - województwo podkarpackie i kujawsko-po-
morskie. W ka˝dym z tych regionów poszukiwane sà
2225 rodzin, które zgodzà si´ otrzymywaç paczki z owo-
cami i warzywami, a nast´pnie wziàç udzia∏ w ankiecie
i odpowiedzieç na pytania dotyczàce zwyczajów ˝ywie-
niowych.

Kto mo˝e wziàç udzia∏ w projekcie? Rodziny, miesz-
kajàce w mieÊcie, w których znajduje si´ przynajmniej
jedna osoba nale˝àca do grupy docelowej, tj.: kobieta
w cià˝y, matka rocznego dziecka, 10-15-letnie dzieci,
osoba starsza 65 +.

Jak si´ zg∏osiç? Nale˝y wype∏niç formularz zg∏o-
szeniowy i wys∏aç na adres mailowy: kujpom@moja-
zdrowarodzina.pl  lub na adres: ProPagator sp. z o.o.
ul. Tamka 49/73, 00-355 Warszawa.  Mo˝na tak˝e za-
rejestrowaç si´ online przez stron´: mojazdrowaro-
dzina.pl. Nabór trwa do 23 wrzeÊnia (bàdê do „nade-
-s∏ania ostatniego z 2225 formularzy”).

Jak d∏ugo? Akcja „Moja zdrowa rodzina” potrwa
od wrzeÊnia 2014 do paêdziernika 2015. W ciàgu te-
go czasu Twoja rodzina otrzyma 12 paczek (12 dostaw
w przeciàgu 1,5 roku). Dystrybucji warzyw i owoców
towarzyszyç b´dà dodatkowe dzia∏ania: na stronie
internetowej opublikowane zostanà ciekawe przepisy
na potrawy z owoców i warzyw, na Facebooku projektu
odbywaç si´ b´dà konkursy z nagrodami.

Gdzie mo˝ecie Paƒstwo odebraç swojà paczk´?
W wybranym przez Was miejscu! W mieÊcie zostanie
zorganizowanych kilka punktów dystrybucji. Uczestnik
akcji wskazuje na miejsce dla niego najbardziej dogod-
ne. O miejscach i terminach dostaw poinformujemy
po 23 wrzeÊnia br.

Czy udzia∏ w projekcie jest p∏atny? Nie. Owoce
i warzywa zostanà dostarczone do Twojego miasta
za darmo.

Wi´cej informacji na temat akcji udziela Biuro Kul-
tury, Sportu i Promocji Miasta przy ul. Zdrojowej 2b
w Ciechocinku.
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Tablica pamiàtkowa
26 wrzeÊnia o godz. 16.00 na skwerze przy

Placu Gdaƒskim nastàpi uroczyste ods∏oni´cie tablicy
pamiàtkowej poÊwi´conej Zbigniewowi Skorwiderowi
- dzia∏aczowi spo∏ecznemu, honorowemu obywatelowi
Ciechocinka, wieloletniemu Prezesowi Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka.

Na metalowej tablicy widnieç b´dzie p∏askorzeêba
twarzy Zbigniewa Skorwidera oraz krótki opis jego
osoby.

Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz oraz
Prezes TPC Marian Gawinecki zapraszajà do udzia∏u
w tym wydarzeniu.

WIEÂCI Z MIASTAWIEÂCI Z MIASTA

Ciechocinek w∏àczy∏ si´ do akcji „Moja zdrowa rodzina” organizowanej przez Komisj´ Europejskà.


