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Dobiega końca 
kampania 

antyDopalaczowa, 
która oD 21 marca 

br. realizowana jest 
w naszym mieście. 

akcja przebiega poD 
hasłem: „Dopalacze! 

nietestowane 
na zwierzętach, 

testowane na tobie... 
nie Daj się.” Uroczyste 

poDsUmowanie 
Działań oDbęDzie się 

w najbliższą nieDzielę, 
5 czerwca, w ramach 

tyskiego Dnia 
profilaktyki na placU 

baczyńskiego.

Przypomnijmy, kampania skierowa-
na jest przede wszystkim do mło-

dzieży w wieku gimnazjalnym i po-
nadgimnazjalnym. Zasadniczym celem 
przedsięwzięcia jest zwrócenie uwa-
gi młodych ludzi na problem zażywa-
nia dopalaczy i dostarczenie im wiedzy 
o szkodliwości substancji niewiadome-
go pochodzenia. Adresatami akcji są 
także rodzice. Nie wszyscy dorośli mają 
wystarczającą wiedzę na temat narkoty-
ków czy dopalaczy, by rozmawiać na ten 
temat ze swoimi dziećmi.

Organizatorami są: Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia UM Tychy, Wy-
dział Informacji, Promocji i Współ-
pracy z Zagranicą UM Tychy, Miejski 

Zarząd Oświaty w Tychach oraz tyskie 
Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”.

Przebieg akcji
Naszą kampanię przygotowaliśmy 

w taki sposób, aby aktywnie zaanga-
żować w nią młodzież. Chodziło o to, 
by młodzi ludzie sami pochylili się nad 
problemem dopalaczy – mówi Krystyna 
Rumieniuch, naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

W ramach kampanii ogłoszony zo-
stał m.in. konkurs dla szkół na działania 

o tematyce antydopalaczowej. – Każda 
placówka, która zgłosiła się do udzia-
łu musiała przygotować i zaprezento-
wać własne przedsięwzięcia, których 
celem jest walka z problemem sub-
stancji psychoaktywnych – tłumaczy 
Krystyna Rumieniuch.

W zmaganiach konkursowych 
wzięło udział trzynaście placówek 
oświatowych z terenu naszego miasta. 
Były to: Zespół Szkół nr 4, II Liceum 
Ogólnokształcące im. CK Norwida, 
Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Spor-
towych, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum 
nr 3, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół nr 
2, Zespół Szkół nr 1, I Liceum Ogól-
nokształcące im L. Kruczkowskiego, 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy, Gimnazjum nr 11 i Zespół 
Szkół nr 7.

Znamy laureatów
W poniedziałek, 30 maja, w cza-

sie specjalnej debaty podsumowującej 
kampanię, która odbyła się w Sali Se-
syjnej Urzędu Miasta Tychy, ogłoszeni 
zostali laureaci konkursu szkolnego. 
I miejsce zajął Zespół Szkół nr 7 (na-
groda 4.000 zł). Drugą lokatę zdobył 
Zespół Szkół nr 2 (nagroda 3.000 zł). 
Równorzędne trzecie miejsca zajęli: 
Gimnazjum nr 11 i Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy, a także 

Zespół Szkół Sportowych (nagrody 
2.000 zł).

Wszystkie podjęte przez szko-
ły działania konkursowe, oceniali-
śmy w skali pięciopunktowej – wy-
jaśnia naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia. – Zwracali-
śmy uwagę na: ilość osób zaangażo-
wanych w konkretne przedsięwzięcie 

i na populację, na którą ono oddzia-
ływało. Punkty przyznawaliśmy rów-
nież za wyjście z akcją na zewnątrz, 
poza mury szkoły; za stopień zaanga-
żowania w przygotowanie konkretne-
go przedsięwzięcia samych uczniów 
oraz za wykorzystane do tego narzę-
dzia. Za takie uznaliśmy np. warszta-
ty, happening czy prelekcję – dodaje 
Krystyna Rumieniuch.

Nagrody pieniężne zwycięskie 
szkoły mogą przeznaczyć na zakup 
pomocy sportowych lub innych sprzę-
tów, które będą służyły edukacji i sze-
roko pojętej profilaktyce.

Konkurs dla 
mieszkańców

W ramach kampanii, organizatorzy 
ogłosili również konkurs na piosenkę, 
który adresowany był do wszystkich 
mieszkańców naszego miasta. – Auto-
rów najlepszych utworów muzycznych 
o tematyce antydopalaczowej poznamy 
w najbliższą niedzielę, w czasie Tyskie-
go Dnia Profilaktyki. Obrady jury kon-
kursowego jeszcze trwają. Planujemy 
nagrodzić trzy piosenki – mówi Hele-
na Rajter z Wydziału Informacji, Pro-
mocji i Współpracy z Zagranicą UM 
Tychy. – Chcemy, aby zwycięzcy wyko-
nali swoje utwory na scenie. Z pewno-
ścią będzie to dla nich ogromne prze-
życie – dodaje.

Warto dodać, że w imprezie pod-
sumowującej kampanię na placu Ba-
czyńskiego weźmie także udział Rafał 
TITO Kryla. Ewa StrZoda

STOP 
dopalaczom!

Już w najbliższą niedzielę, 5 czerwca, na placu Baczyńskiego odbę‑
dzie się tyski dzień Profilaktyki. w programie m.in.: gry i zabawy 
dla całej rodziny, zawody szybkościowe i zręcznościowe, bezpłatny 
wstęp na ściankę wspinaczkową, zabawy językowe, wystawa obra‑
zów, masaż leczniczy, konkursy plastyczne, malowanie twarzy i ta‑
tuaże dziecięce.
występować będą: 15:00 – 16:30 – Zespół Szkół Muzycznych im. Fe‑
liksa rybickiego; Szkoła Podstawowa nr 22 z oddziałami Integracyj‑
nymi im. rafała Pomorskiego; Szkoła Podstawowa nr 35 z oddzia‑
łami Integracyjnymi im. Matki teresy z Kalkuty; Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły „Pro EUroPa”; Hufiec Pracy 12‑3 przy Zespole 
Szkół nr 5 w tychach; Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Mor‑
cinka; Młodzieżowy dom Kultury nr 1 im. artystów rodu Kossa‑
ków.
16:30 – 19:00 – tIto dance Studio oraz finaliści kampanii antydo‑
palaczowej „dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane 
na tobie. Nie daj się! ”.
19:00 – 20:00 – gwiazda wieczoru koncert Grupa operacyjna.
organizatorami tyskiego dnia Profilaktyki są: wydział Spraw Spo‑
łecznych i Zdrowia UM tychy i Miejskie Centrum Kultury w ty‑
chach.

tyski dzień Profilaktyki

w ramach kampanii tyskie szkoły przygotowywały akcje antydopalaczowe

inauguracja kampanii odbyła się w novymkinie.
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