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Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu w powiecie wągrowieckim. 
 

31 maja obchodzony był Światowy Dzień bez Tytoniu, którego tegoroczne 
hasło brzmiało „Podnoszenie podatków od tytoniu”. W tym roku Światowa 
Organizacja Zdrowia chciała przekonać rządy poszczególnych państw do 
podwyższania akcyzy do poziomu, który docelowo zmniejszyłby konsumpcję 
wyrobów tytoniowych. 

Z okazji obchodów podejmowane były różne akcje informacyjno – edukacyjne, 
zwracające uwagę na kwestie zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych następstw 
używania tytoniu. W tym dniu przypominano, że palenie tytoniu uznano za 
najważniejszy czynnik zagrożenia zdrowia i przedwczesnej umieralności na całym 
świecie, także w Polsce. 

Pracownicy OZ i PZ PSSE przeprowadzili akcję prozdrowotną dla 
mieszkańców powiatu. Akcja odbyła się 29 maja przed siedzibą stacji, podczas której 
wykonywano bezpłatne pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu i 
promowano zdrowy styl życia, wolny od dymu tytoniowego.  

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wągrowcu  
na konferencji, która odbyła się 3 czerwca podsumowała konkursy zorganizowane  
w ramach profilaktyki antynikotynowej. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu objęło 
patronat nad konkursami i ufundowało nagrody dla uczestników etapu powiatowego 
konkursów. 
 
Konkurs „Nie pal przy mnie, proszę” zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna w Wągrowcu. Skierowany był on do uczniów klas I-III szkół 
podstawowych, w których realizowany jest program o tej samej nazwie, co konkurs. 
W konkursie w etapie szkolnym udział wzięło 216 uczniów z 11 szkół 
podstawowych. 
Celem konkursu „Nie pal przy mnie, proszę” było uświadomienie dzieciom, że 
palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności 
radzenia sobie w sytuacji, gdy inni przy nich palą.  
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu zawieszki na drzwi o tematyce 
antynikotynowej, sugerującej zakaz palenia papierosów w obecności dzieci. 
Wykorzystując jeden z szablonów zawieszki, które zostały dołączone do regulaminu 
konkursu, dzieci miały narysować  na kartonie/papierze tekturowym obrys zawieszki, 
wyciąć ją i wykonać w wersji kolorowej lub czarno-białej, dowolną techniką:  kredki, 
farby, ołówek, itp.,   

Na  konkurs nadesłano 31 prac, komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów 
i  cztery osoby wyróżniono: 
 I miejsce-  Maciej Marciniak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu 
 II miejsce-  Sandra Nowakowska z Zespołu Szkół w Wapnie  
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 III miejsce- Edyta Malczewska ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu 
         Wyróżnienia otrzymali: 
 Zuzanna Frasońska  z Zespołu Szkół w Żelicach 
 Joanna Przybylska ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim   
 Łukasz Bauza z SOSW w Wągrowcu 
 Kacper Marciniak z Zespołu Szkół w Gołańczy  
 
Konkurs „Palić, nie palić- oto jest pytanie?” wzorem lat ubiegłych zorganizowała 
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs skierowany 
był do uczniów klas V szkół podstawowych. Obejmuje etap szkolny, powiatowy  
i wojewódzki. W etapie szkolnym udział wzięło 315 uczniówa w etapie powiatowym 
udział wzięli uczniowie z 16 szkół podstawowych. 
Celem konkursu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez 
kształtowanie postaw i zachowań przeciwtytoniowych, rozwijanie umiejętności 
dokonywania świadomych  i przemyślanych decyzji. 
Co roku konkurs przebiega pod tym samym hasłem „Palić, nie palić- oto jest 
pytanie?”. Zmienia się jednak forma zadania dla uczestników.  
Tegoroczne zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu graffiti związanego 
tematycznie z pozytywnymi aspektami niepalenia lub negatywnymi skutkami palenia 
tytoniu. 
Komisja konkursowa etapu powiatowego konkursu oceniła prace biorąc pod uwagę 
zgodność z regulaminem, pomysłowość oraz estetykę i wyłoniła laureatów:   
I miejsce- Małgorzata Rakowicz z Zespołu Szkół w Wapnie 
II miejsce- Natalia Baszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie  
III miejsce- Julita Michalak z Zespołu Szkół w Morakowie     
 
Konkurs „Znajdź właściwe rozwiązanie” zorganizowała Powiatowa Stacja 
Sanitarno- Epidemiologiczna w Wągrowcu. Skierowany był do uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół gimnazjalnych, w których realizowany 
jest program o tej samej nazwie, co konkurs. W konkursie w etapie szkolnym udział 
wzięło 305 uczniów z 8 szkół. 
Celem konkursu było kształtowanie postaw i zachowań przeciwtytoniowych wśród 
młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności określania korzyści przebywania  
w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. 
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zakładki do książki związanej 
tematycznie z profilaktyką palenia tytoniu. Do wykonania pracy dozwolone są 
wszelkie środki artystyczne.  
Na konkurs nadesłano 26 prac, a komisja konkursowa przyznała następujące miejsca 
i wyróżnienia:  
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 I miejsce- Ewelina Bańkowska z Gimnazjum w Antoniewie  
 II miejsce-  Martyna Walinciak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu  
 III miejsce- Michał Rosiński z Gimnazjum w Antoniewie  
         Wyróżnienia otrzymali: 
 Julia Jankiewicz z Gimnazjum w Wągrowcu  
 Amanda Furmańczyk z Gimnazjum w Antoniewie 
 Julia Walkowska z Gimnazjum w Rąbczynie  
 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 
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