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Promowanie zdrowego stylu życia jako alternatywa wobec używek

    Wiele osób podejmuje próby działań profilaktycznych, szuka dróg i sposobów, by trafić do świadomości młodych ludzi i pomóc im w
podejmowaniu właściwych decyzji życiowych. Jedną z takich dróg jest propagowanie idei trzeźwości. Rozumiejąc potrzebę pracy profilaktycznej
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii Agnieszka Surma zaprosił Zespół Szkół w Siewierzu do
współrealizacji kampanii pod hasłem: Zachowaj Trzeźwy Umysł. Realizację zaplanowanych zadań ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy
Umysł, rozpoczęto w Zespole Szkół w Siewierzu od zorganizowania turnieju tenisa stołowego, podczas którego uczniowie szkoły z wielkim
entuzjazmem i wolą walki przystąpili do rozgrywek. Turniej został zorganizowany pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w dniach 8 – 9 czerwca, a jego hasłem przewodnim było: graj fair play. Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
oraz I – III gimnazjum walczyli w myśl głównej idei akcji, mającej na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz
promowania pozytywnych postaw wśród dzieci  i  młodzieży,  dotyczących zdrowej rywalizacji  i  przestrzegania obowiązujących zasad. Nad
całością działań w szkole czuwał  pedagog szkolny Magdalena Ferdek,  a turniej  poprowadził  Krystian Kwiecień –  nauczyciel  wychowania
fizycznego, który czuwał nad przebiegiem rozgrywek. Rozgrywki tenisa stołowego trwały dwa dni, a zmagało się w nich 36 uczniów ze szkoły
podstawowej i gimnazjum. Ostatecznie laureatami w przedziale klas IV – VI zostali: Łukasz Kaczmarek, Adam Cholewa, Jacek Pawula i Dawid
Knapik, natomiast w przedziale klas I – III gimnazjum laureatami zostali: Emanuel Bierza, Karol Knapik, Benjamin Temborowski oraz Michał
Serwa.
   Atrakcyjne nagrody (odtwarzacze MP3, encyklopedie multimedialne, pamięci przenośne – pendrive) dla zwycięzców oraz słodkości dla
wszystkich uczestników, ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, a wręczył je
Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii Agnieszka Surma.
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