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W dniu 16.08.2008r. odbyło się Święto Powiatu Chojnickiego. Impreza była zorganizowana na plaży w Swornychgaciach. Rozpoczęła się o godzinie 14.00. 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach współpracy z samorządami lokalnymi uczestniczył w obchodach. 

Mieszkaocy powiatu chojnickiego mogli odwiedzid stoisko Pomorskiego OW NFZ, gdzie można było dowiedzied się jakie programy profilaktyczne realizowane są na terenie 
powiatu, palacze zaś mogli poddad się pomiarom tlenku węgla w wydychanym powietrzu i uzyskad porady jak rzucid palenie. 

FOTOREPORTAŻ z dnia 16 sierpnia 2008 r., z Akcji Promocji Zdrowia przeprowadzonej na plaży w Swornychgaciach. 

 

Stoisko informacyjno-edukacyjne NFZ przy plaży 
w Swornych Gaciach. 

Na zdjęciu: Hanna Jankiewicz-Makaruk. 

 

Nasze stoisko tuż przy namiocie rozstawionym przez 
przedstawicieli SP ZOZ w Chojnicach. 

 

Widok na okolicę od strony plaży. 
Niebo podczas całego dnia było zachmurzone. 

 

Estrada koncertowa stylizowana na statek. 
 

Hania w oczekiwaniu na pierwszą osobę . 

 

Zawodnicy tuż po wyjściu z łodzi na plażę 
po pierwszym wyścigu. 
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Wice Starosta Powiatu 
Chojnickiego. 

 

 

Starosta Powiatu Chojnickiego 
w otoczeniu gości. 

 

Zawodnicy dwu drużyn podczas zaciętej rywalizacji 
w wyścigach łodzi.  

Jedni z pierwszych chętnych przy naszym 
stoisku, na razie po ulotki informacyjne . 

 

Rywalizacja miała miejsce także w innych 
dyscyplinach – jak tutaj – bieg z oponą od ciągnika 

. 

 

Panie bardzo chętnie brały ulotki informacyjne 
wraz z gadżetami pamiątkowymi 

 

Pierwsza z Pao, która poddała się badaniu 
na poziom zawartości tlenku węgla w wydychanym 

powietrzu 
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Pierwszy z Panów, który zdecydował 
się poddad badaniu . 

 

Chętnych do badania przybywało… 

 

Panie zdecydowanie chętniej garnęły się do badao. 

 

W badaniu uczestniczył także obcokrajowiec . 

 

Czasem badanie odbywało się pod okiem 
całej rodziny .  

Badaniu poddał się także Wice Starosta 
Powiatu Chojnickiego. 

http://172.16.0.1/prozdrowotne/index.php#20080816_fotoreportaz_swornegacie

