Festyn "Badź uważny"

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym
"Subsidium" w Zgorzelcu w dniu 03.06.2008 roku zorganizowało festyn pod roboczym
tytułem "Bądź uważny", z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii,
który jest obchodzony w dniu 26 czerwca.

Przesunięcie terminu było spowodowane tym, że 26.06 to już wakacje. Organizatorzy
chcieli żeby w festynie wzięła również udział młodzież szkolna. Uczestnikami oprócz
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu zgorzeleckiego były osoby
niepełnosprawne uzależnione i nieuzależnione oraz inni amatorzy festynów. Do
organizacji imprezy zaproszono:
- Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
- Urząd Miasta Zgorzelec,
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,
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- Powiatową Komendę Policji w Zgorzelcu,
- Towarzystwo Powrót z "U" w Zgorzelcu,
- Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu.

Patronat medialny objęła Gazeta Regionalna "Kurier" oraz Telewizja Kablowa "Tomków".
Festyn odbył się w amfiteatrze przy Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Udział w
festynie wzięło 500 osób w tym 68-miu niepełnosprawnych, 102-je dzieci i 300 młodzieży
oraz około 100 osób - amatorzy festynów. Gośćmi honorowymi byli:
- Rafał Gronicz - Burmistrz Miasta Zgorzelec,
- Kazimierz Janik - Wójt Gminy Zgorzelec,
- Józef Santowski - Burmistrz Miasta Zawidów,
- Bogusława Witkowska - Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Powiatu
Zgorzeleckiego,
- Zofia Barczyk - Dyrektor SP ZOZ w Zgorzelcu,
- Hanna Ilnicka - Dyrektor PCPR w Zgorzelcu,
- Andrzej Pałys - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Zgorzelcu,
- Maciej Wesołowski - Ks.Dziekan ze Zgorzelca.

Program Festynu:
- quizy i konkursy dotyczące tematyki:
1. szkodliwości zażywania narkotyków,
2. tolerancji i niepełnosprawności,
3. występy artystyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
4. konkurs na plakat o tematyce dotyczącej uzależnień, tolerancji i
niepełnosprawności,
5. koncert zespołu Roy Bennet Group.

Osoby biorące udział w konkursach i występach otrzymały nagrody główne oraz nagrody
pocieszenia. Wszyscy uczestnicy festynu mogli skorzystać z pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, pomiaru cukru we krwi, uzyskać informacje ustne i ulotki dotyczące
profilaktyki uzależnień, poczęstować się słodyczami, dla spragnionych była woda
mineralna.
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Patronat honorowy nad imprezą objął Poseł na Sejm RP Pan Roman Brodniak.

Informacja dotycząca przebiegu festynu ukazała się w telewizji Komsat oraz na łamach
lokalnej gazety. Organizatorzy uważają, że festyn spełnił swoją rolę
informacyjno-edukacyjną dotyczącą tolerancji i uwagi na osoby niepełnosprawne oraz
rzetelnie podał informacje o uzależnieniach oraz HIV/AIDS.

Galeria fotografii z festynu - kliknij tutaj
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