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MARSZ „NO PROMIL-NO PROBLEM”
Dnia 23 września br. uczniowie klasy 5 wraz z opiekunami p. Ireną Szajewską, p.
Robertem Cempą oraz funkcjonariuszami Miejskiej Komendy Policji z Nowego Sącza wzięli
udział w marszu na rzecz poparcia trzeźwości na drogach zorganizowanego w ramach
kampanii społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM. Z wykonanymi przez siebie
transparentami promującymi bezpromilową jazdę samochodem, z balonikami oraz w
kampanijnych koszulkach i czapeczkach uczniowie pikietowali przy drodze głównej.
Funkcjonariusz policji zatrzymywał przejeżdżające samochody i sprawdzał trzeźwość
kierowców. Uczniowie natomiast wręczali im baloniki, listy dzieci do kierowców i ulotki.
Dzieci bardzo się cieszyły, bo wszyscy zatrzymani kierowcy byli trzeźwi.
Dzień przed marszem rodzice naszych uczniów podpisywali deklaracje odpowiedzialnego
świadka/ pasażera. Zebrano w sumie 76 deklaracji, które zostały przekazane do Urzędu
Gminy w Chełmcu.

Nagrodzeni w konkursie „NO PROMIL-NO PROBLEM”
Nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do kampanii społecznej NO PROMIL-NO
PROBLEM. Jednym z działań w jej ramach był udział w konkursie literackim i plastycznym.
Na konkurs złożono aż 1000 prac z terenu Małopolski. Możemy pochwalić się dużym
sukcesem. W grupie nagrodzonych znalazły się cztery uczennice z naszej szkoły. Wyróżnione
zostały prace plastyczne: Pauliny Ligas, Emilii Ligas, Wiktorii Matuszny, Aleksandry Konar
z klasy 4.
Podsumowanie kampanii i wręczenie nagród odbyło się 26 września br. w sali
konferencyjnej Kampusu Wielickiego. Zgromadzili się tam wszyscy nagrodzeni uczniowie,
ich opiekunowie oraz ambasadorzy z gmin biorących udział w kampanii. Szkolni
koordynatorzy oraz ambasadorzy uczestniczyli w konferencji szkoleniowej. Uczniowie
natomiast w ramach nagrody zwiedzali Kopalnię Soli w Wieliczce oraz podziemną
ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Na zakończenie spotkania nastąpiło
wręczenie dyplomów i nagród. Szkolnym koordynatorem kampanii w naszej szkole jest p.
Irena Szajewska.
Gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji kampanii.

Gminne podsumowanie kampanii
„No Promil - No Problem” oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Dnia 16 października 2014 roku w Zespole Szkół w Chełmcu odbyło się gminne
podsumowanie dwóch kampanii profilaktycznych, w których aktywnie uczestniczy gmina
Chełmiec, tj. „Zachowaj Trzeźwy umysł” i „No Promil – No Problem”. W spotkaniu
uczestniczył Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, który wręczył laureatom obu
kampanii nagrody w postaci łyżworolek i bezpłatnych karnetów na lodowisko przy ZS w
Chełmcu. Wójt podziękował za aktywne uczestnictwo dzieci w kampaniach profilaktycznych
i zaangażowanie koordynatorów w szkołach. W tym roku rekordowo zostało nagrodzonych
35 dzieci ze szkół chełmieckich, co cieszy i potwierdza, że uczestnictwo gminy w
profilaktycznych kampaniach ogólnopolskich jest jak najbardziej słuszne i potrzebne. Wójt
wręczył również upominki gminnym koordynatorom ze szkół, z których byli wyłonieni
laureaci. Specjalne podziękowania utrzymał Pan Albert Kogut Naczelnik Wydziału Prewencji
KMP w Nowy Sączu oraz Pan Rafał Majda Komendant Straży Gminnej w Chełmcu za
aktywne uczestnictwo policji i straży gminnej w zorganizowanych przez szkoły marszach
trzeźwości. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja obrazująca
organizację marszów trzeźwości w gminie w ramach kampanii „No Promil – No Problem”
przygotowane przez Panią Grażynę Mróz – gminnego koordynatora kampanii.
Z naszej szkoły obdarowane zostały cennymi nagrodami uczennice z klasy 4: Emilia i
Paulina Ligas, Aleksandra Konar, Wiktoria Matuszny oraz uczennica z klasy 5 - Laura
Garbacz. Gratulujemy!

Koordynator kampanii: Irena Szajewska

