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Dzień Bez Papierosa w Zespole Szkół w Brudzowicach

   Od 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) organizuje w dniu 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu. Choć
mało osób o tym wie, dzień ten od 1991 roku jest obchodzony również w Polsce. W tym dniu miliony palaczy na całym świecie starają się
powstrzymać od palenia papierosów. W bieżącym roku w akcję promującą zdrowy i wolny od tytoniu styl życia włączył się Zespół Szkół w
Brudzowicach, który w ramach uczestnictwa w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizował w „Dniu Dziecka”, wspólnie z
Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii  – Agnieszką Surmą, turniej  tenisa stołowego pod
hasłem „Tenisowy dzień bez papierosa”. Młodsi uczniowie, dopiero poznający zasady fair play, w tym dniu zmagali się w turnieju warcabowym
pod hasłem „Myślę trzeźwo – wygrywam”. W akcję aktywnie włączyło się ponad 50 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Laureatami w
grupie młodszej klas I – III szkoły podstawowej zostali: Radosław Duda, Adrian Płomiński, Paulina Kańtoch, Patryk Flacha, w grupie klas IV – VI
szkoły podstawowej: Rafał Czoik, Roman Tomczyk, Wojciech Kijanka, a w grupie klas I – III gimnazjum: Sebastian Sroka, Radosław Bańka,
Dominik Wójcik, Karolina Michalczyk, Katarzyna Duda oraz Klaudia Całka. Zmagania sportowe oraz towarzyszący temu zdrowy duch rywalizacji
z zachowaniem zasady fair play zostały nagrodzone cennymi nagrodami, które zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wręczenia nagród laureatom turnieju tenisa stołowego i turnieju warcabowego oraz
pamiątkowych dyplomów dokonał Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii – Agnieszka Surma.
   Akcje prozdrowotne i profilaktyczne, jak np. Światowy Dzień bez Tytoniu są jednym z najzdrowszych, a zarazem najprostszych sposobów
ukazywania młodym ludziom aktywnych, wolnych bez używek form spędzania wolnego czasu.
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