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W związku z realizacją przez Komisję Wspólnot Europejskich Programu „Zielona 

Księga”, którego celem jest „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: 

europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym” informujemy, 

że cele i zadania tego Programu są zbieżne z celami i zdaniami naszego Stowarzyszenia, 

dlatego pragniemy włączyć się w ich realizację. 

Jesteśmy Oddziałem OSBO „Zabobrze” w Szprotawie, działamy na terenie miasta i 

gminy Szprotawa, Żagań, Gozdnica, Bolesławiec, Głogów. Zrzeszamy ludzi zainteresowanych 

wyleczeniem się z chorób cywilizacyjnych przez stosowanie Żywienia Optymalnego 

opracowanego 1974 roku przez Polaka Dr Jana Kwaśniewskiego z Ciechocinka. 

W latach siedemdziesiątych dr Jan Kwaśniewski wraz z zespołem 11 profesorów i 

docentów wykonał badania na zwierzętach i na 60 mężczyznach, wyniki badań potwierdziły 

skuteczność Żywienia Optymalnego w leczeniu chorób: cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienie, 

otyłości, astmy, nerwic, chorób serca. 

Mając na celu dobro społeczne a przede wszystkim zdrowie naszych mieszkańców 

prowadzimy cykliczne spotkania, szkolenia i wykłady z udziałem lekarzy medycyny 

posiadających certyfikat lekarza optymalnego. 

Żywienie Optymalne jest tanie! - masło, śmietana, jajka, gęsina, baranina, cielęcina, 

wieprzowina to produkty regionalne wytwarzane przez lokalnych rolników, łatwo dostępne. 

Właśnie względy ekonomiczne przemawiają za kolejną korzyścią płynącą z żywienia 

optymalnego. 



W najbliższym czasie nasz Oddział „Zabobrze” w Szprotawie planuje wnieść treści optymalne 

(z zapisów statutowych) do Zrównoważonego Programu Rozwoju Regionalnego naszej gminy 

na rzecz działania promującego ekologię, zdrowe żywienie, zdrowie mieszkańców, 

przedsiębiorczość, poprzez następujące działania: 

1. Wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju gminy Szprotawa poprzez promowanie 

Żywienia Optymalnego. 

2. Promowanie produkcji zdrowej żywności metodami ekologicznymi w celu poprawienia 

zdrowia u dzieci, młodzieży, osób starszych.  

3. Przeciwdziałanie bezrobociu na wsi i patologiom społecznym. 

4. Wprowadzanie do stołówek przedszkoli, żłobków, szpitali, szkół żywności wartościowej 

(produkowanej metodami ekologicznymi – certyfikaty). 

5. Troska o środowisko przyrodnicze, szczególnie jakość wody, powietrza i uprawianej 

ziemi. 

6. Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży bez dodatkowych kosztów z budżetu gminy, bez 

unowocześnienia i nadmiernego eksploatowania bazy służby zdrowia. 

7. Promocja produkcji rolniczej – ekologicznej przyjaznej dla środowiska. 

8. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród społeczności gminy. 

 

 

W ramach stosowania dobrych praktyk dzielimy się z Państwem naszą wiedzą i 

doświadczeniami  nabytymi w okresie 8 - letniej działalności. Czujemy się zdrowi, szczęśliwi, 

bogaci, czego i Państwu życzymy. Trafność Państwa wyboru jest zgodna z rozeznaniem 

najważniejszych potrzeb ludzi, zatem wierzymy w sukces waszego działania. 
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