Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu w powiecie wągrowieckim
Podsumowanie konkursów
„Nie pal przy mnie, proszę”
„Palić, nie palić- oto jest pytanie?”
„Znajdź właściwe rozwiązanie”

31 maja obchodzony był Światowy Dzień bez Tytoniu, którego tegoroczne
hasło obchodów brzmiało „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.
W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia chciała pokazać, iż nielegalny handel
wyrobami tytoniowymi stanowi zagrożenie dla gospodarki oraz zdrowia obywateli,
a także dla prawa i porządku publicznego. Wyeliminowanie lub ograniczenie
nielegalnego handlu będzie powodowało zmniejszenie liczby osób palących
papierosy, a co za tym idzie – zmniejszy liczbę zachorowań na choroby odtytoniowe.
Obchody
Światowego Dnia bez Tytoniu są dobrym momentem aby
przypominać, że palenie tytoniu uznano za najważniejszy czynnik zagrożenia
zdrowia i przedwczesnej umieralności na całym świecie, także w Polsce.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wągrowcu na konferencji,
która odbyła się 2 czerwca w Miejskim Ośrodku Informacji Europejskiej
w Wągrowcu, 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 SanitarnoEpidemiologiczna w Wągrowcu. Skierowany był 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 ok. 400 uczniów z 12 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.
Na etap powiatowy konkursu nadesłano 37 prac, wyłoniono trzech laureatów i trzy
osoby wyróżniono.
I miejsce- Oliwia Klimczak ze Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym
II miejsce- Maja Brzykcy ze Szkoły Podstawowej w Mieścisku
III miejsce- Emilia Król ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
Wyróżnienia:
Antonina Tondel ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu
Magdalena Kwiatecka ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu
Justyna Próchniak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
Konkurs „Palić, nie palić- oto jest pytanie?” zorganizowała Wojewódzka Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs skierowany był do uczniów klas
V szkół podstawowych. Obejmuje etap szkolny, powiatowy i wojewódzki. W etapie
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szkolnym udział wzięło 426 uczniów, a w etapie powiatowym udział wzięli
uczniowie z 18 szkół podstawowych.
Celem konkursu było 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 przygotowaniu projektu graficznego o tematyce
antytytoniowej, który powinien przewidywać możliwość wszechstronnego
wykorzystania w celach promocyjnych.
Komisja konkursowa etapu powiatowego konkursu oceniła 22 prace, wyłoniła trzech
laureatów i dwie osoby wyróżniła.
I miejsce- Michał Kucharski ze Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym
II miejsce- Jagoda Bosacka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
III miejsce- Martyna Jagodyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu
Wyróżnienia:
Nikola Ślężak z Zespołu Szkół w Gołańczy,
Anna Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej w Siennie
Konkurs „Znajdź właściwe rozwiązanie” zorganizowała Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna w Wągrowcu. Konkurs 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 ok. 700 uczniów z 15 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.
Na etap powiatowy konkursu nadesłano 48 prac, wyłoniono trzech laureatów i pięć
osób wyróżniono.
I miejsce- Bartek Włodarczyk z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
II miejsce- Martyna Chudzik ze Szkoły Podstawowej w Skokach
III miejsce- Joanna Czaplińska z Zespołu Szkół w Gołańczy
Wyróżnienia:
Sandra Michałek z Gimnazjum w Skokach
Zuzanna Grewling z Zespołu Szkół w Wapnie
Kamila Burzyńska z Zespołu Szkół w Morakowie
Weronika Ratajczak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu
Jakub Kucharski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
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