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Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” po raz pierwszy w Gminie Siewierz.

   Nie zakazują i  nie straszą skutkami picia alkoholu. Przeciwnie – zachęcają do aktywności i  promują zdrowy styl życia. Organizatorzy
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” działając od 2001 roku chcą pokazać dzieciom i młodzieży, że warto odnaleźć swoje
mocne strony. W zorganizowanej po raz pierwszy na terenie Miasta i Gminy Siewierz kampanii profilaktycznej pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, zainicjowanej przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii – Agnieszkę Surmę, wzięły
udział: Zespół Szkół w Siewierzu, Zespół Szkół w Brudzowicach oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych. Realizacja
założonych celów programu potrwa od miesiąca kwietnia do końca grudnia br. Szkoły zaangażowane w akcję będą realizowały główne założenia
kampanii, jakim są: promocja zdrowego stylu życia, wzmacnianie czynników chroniących młodego człowieka poprzez promowanie więzi z
rodziną, rozwijanie zainteresowań, hobby. Celem kampanii jest rozwój zainteresowań jak również pokazanie młodym ludziom, iż pasja sportowa
może stać się w życiowych potyczkach pewnego rodzaju tarczą, chroniącą przed zagrożeniami. Ponadto wszystkie działania mają zachęcić
dzieci i młodzież do podnoszenia sprawności fizycznej.
   W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych przy dużym zaangażowaniu
pani pedagog Hanny Urbańczyk, w dniu 01.06.br. został zorganizowany dla klas młodszych turniej lekkoatletyczny pod hasłem: „Włóż sportowe
buty i nie idź prze życie na skróty”, natomiast dla uczniów z klas starszych turniej tenisa stołowego pod hasłem profilaktycznym „Tenisowy
dzień bez papierosa”. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.  Zmagania  sportowe  zostały  uwieńczone  wręczeniem  nagród.  Podczas  uroczystego  apelu  Pełnomocnik  Burmistrza  ds.
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii Agnieszka Surma uhonorowała zdobywców pierwszych trzech miejsc, w kategoriach
klas I – III szkoły podstawowej, a zostali nimi: Radosław Machura, Katarzyna Wolska, Krystian Knap, klas IV – VI szkoły podstawowej: Przemysław
Popczyk, Kamil Koźlak, Krystian Płaszenko, klas I – III gimnazjum: Piotr Dobczyński, Gracjan Sikora, Mateusz Cesarz.
   Należy podkreślić, że zorganizowanie powyższego przedsięwzięcia wpisuje się pozytywnie w założenia i cele Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2009. Stanowi również istotny element działań Gminy
Siewierz, ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz szerzenie idei trzeźwości.
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