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Festyny rodzinne 2017.

11 czerwca 2017 r. odbyły się na placu w centrum Olecka festyny:
- Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina zorganizowany przez Powiat Olecki w ramach obchodów
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- Bezpieczny Powiat - 2017 zorganizowany przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Olecku.
Imprezy służyły umacnianiu rodziny, promocji zdrowego stylu życia i odżywiania, zachęceniu do
wykonywania badań profilaktycznych, zdobyciu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i
zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz bezpieczeństwa pożarowego.
362 dzieci wzięło udział w grach i zabawach zorganizowanych przez Straż, Policję oraz
Olmedica Sp. z o. o. w Olecku. Wśród konkurencji było między innymi: trafianie do tarczy za
pomocą hydronetki, strzelanie strumieniem wody do celu, gaszenie pożaru, kompletowanie
sprzętu strażackiego, quiz dotyczący ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa, podnoszenie
samochodu za pomocą poduszki ciśnieniowej, a także robienie przez Policję pamiątkowych
zdjęć z zatrzymania. Zmaganiom dzieci z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się i
kibicowali ich rodzice.
Najmłodsi skorzystali również z licznych atrakcji między innnymi malowania twarzy, robienia
baniek mydlanych, upinania fryzur, trampoliny, zabawy magiczna skrzynia oraz zdobienia
szkła.
Po raz kolejny gościliśmy Jednostkę Wojskową z Gołdapi, która wystawiła przeciwlotniczy
zestaw artyleryjsko-rakietowy. Wzbudził on ogromne zainteresowanie nie tylko dzieci, ale
również dorosłych.
Na placu wykonano 694 bezpłatne badania (w tym: 210 badań poziomu cukru, 234 badania
poziomu ciśnienia krwi, 50 pomiarów dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, 100 osobom
obliczono wskaźnik masy ciała BMI i 100 pomiarów wagi ciała), udzielano poradnictwa
dietetycznego, zachęcano do zdrowego stylu życia i odżywiania,
systematycznego
wykonywania badań profilaktycznych oraz udzielano informacji dotyczących praw pacjenta.
Powiatowe Centrum Rodziny promowało rodzicielstwo zastępcze, formy przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i warsztaty dla rodziców.
Badaniami i poradnictwem zajmowała się Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Zdrowie i
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Olecka oraz W-M Oddział NFZ z Olsztyna.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka usuwania kleszcza, którą prowadziła Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Olecka. Z edukacji tej skorzystało 100 osób.
Firma Lux Med w dniach 1, 2, 5, 6 oraz 11 czerwca 2017 r. podczas festynu wykonywała
mieszkankom naszego powiatu badanie mammograficzne. Ogółem przebadano 258 kobiet, w
tym podczas festynu 46.
W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ wraz ze Starostwem Powiatowym w Olecku
dodatkowo zorganizowali akcję rejestracji dawców szpiku, do której zgłosiły się ogółem 43
osoby, a spośród nich zarejestrowało się 36.
Wystawcy oferowali wyroby masarskie, mleczarskie, cukiernicze, piekarskie (między innymi
chleb: na tradycyjnym zakwasie i niskoglutenowy), wyroby pszczelarskie, oleje roślinne
tłoczone na zimno, biżuterię z lnu i drewna, wyroby z pracowni kowalstwa artystycznego,
rękodzieło, a także wyroby drewniane między innymi do wyposażenia kuchni, zabawki
drewniane dla dzieci oraz kwiaty ozdobne.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz: wędzenia w wędzarni, pieczenia sękacza i
gofrów na urządzeniach opalanych drewnem.
Uczestnicy skorzystali również z bezpłatnego poczęstunku, tj. kiełbaski grillowej, bigosu i
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kompotu.
Na zakończenie festynów odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych, ufundowanych
przez sponsorów i Starostwo Powiatowe w Olecku. Ogółem wylosowano 72 nagrody, w tym 37
dla młodych uczestników, biorących udział w festynie zorganizowanym przez Straż Pożarną.
Zuzanna Kieczeń otrzymała nagrodę główną - rower górski.
Dużym zaskoczeniem w tym roku było to, że do loterii festynu Zdrowa rodzina - szczęśliwa
rodzina zaproszono tylko mieszkanki powiatu. Ale zapewniamy, że sponsor nie zapomniał też o
mężczyznach. Wśród przekazanych zestawów kosmetyków była również niespodzianka dla
panów.
Po losowaniu uczestnicy zostali obdarowani opaskami odblaskowymi, pomagającymi w
zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzącym motocykle, rowery, pieszym idącym drogą bez
chodnika czy dzieciom wracającym ze szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom, organizatorom gier i zabaw dla dzieci,
sponsorom sponsorom oraz mediom za patronat medialny mediom za patronat medialny
Halina Kasicka
[www.powiat.olecko.pl]
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