
Obchody Światowego Dnia AIDS w powiecie wągrowieckim. 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, że 3 grudnia br. odbyła 
się konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS podczas której podsumowano działania 
dotyczące profilaktyki HIV/AIDS w naszym powiecie. 
Koordynatorem tych działań był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu,  
a partnerem  Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, które było fundatorem nagród dla laureatów 
konkursów.  
W ramach profilaktyki HIV/AIDS przeprowadzono: 
 
Konkurs pt. „Nie daj szansy AIDS”, którego organizatorem była Wojewódzka Stacja 
Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu, a na szczeblu powiatowym Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna w Wągrowcu. 
Konkurs skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych a zadanie konkursowe polegało na 
zaprojektowaniu logo promującego profilaktykę HIV/AIDS, nawiązujące do hasła „Nie daj szansy 
AIDS” 
Do konkursu przystąpiło 8 szkół gimnazjalnych, w etapie szkolnym konkursu wzięło udział 264 
uczniów z tych szkół. Komisja konkursowa oceniła 9 prac przesłanych na etap powiatowy konkursu 
 i wyłoniła laureatów konkursu: 
I miejsce - Patrycja  Stachowiak z Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej  
w Wągrowcu, której praca w etapie wojewódzkim konkursu zdobyła III miejsce, 
II miejsce - Monika Gaszyńska z Zespołu Szkół w  Smogulcu, 
III miejsce - Alex Sówka z Gimnazjum w Antoniewie. 
 
Konkurs „Młodość kontra HIV”, którego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Wągrowcu skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie 
konkursowe polegało na wykonaniu prezentacji multimedialnej, która miała zachęcić młodych ludzi 
do zainteresowania się tematyką HIV/AIDS i uświadomienia, że zagrożenie HIV może dotyczyć 
każdego, a także zachęcenia ich do podejmowania bezpiecznych zachowań. W konkursie udział wzięli 
uczniowie z 5 szkół ponadgimnazjalnych, w etapie szkolnym konkursu prezentacje wykonało 61 
uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 16 prac a komisja konkursowa przyznała 
następujące nagrody:  
I miejsce - Maciej Gębiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Wągrowcu, 
II miejsce- ex aequo: Karolina Wronkowska z I Liceum Ogólnokształcącego  
w Wągrowcu i Katarzyna Jurek z Zespołu Szkół w Gołańczy, 
III miejsce ex eequo: Anna Mierzejewska z Zespołu Szkół Powszechnych  
w Damasławku i  Marcin Andryszak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1  
w Wągrowcu.      
 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


