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W ramach tegorocznego �wiato-
wego Dnia bez Tytoniu obchodzone-
go pod has³em �Ka¿dy papieros nisz-
czy Twoje zdrowie�, Powiatowa Sta-
cja Sanitarno � Epidemiologiczna w
Strzelcach Op. wspólnie z pedagoga-
mi szkolnymi i nauczycielami trzech
strzeleckich szkó³ tj. Zespo³em Szkó³
Zawodowych Nr 1, Zespo³em Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych oraz Publicz-
nym Gimnazjum Nr 1 zorganizowa³a
31 maja antytytoniowy przemarsz
ulicami miasta.

Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody
dok³adnie w po³udnie na Pl. ¯erom-
skiego wraz z opiekunami przyby³o
oko³o 150 uczniów. M³odzie¿ stawi-
³a siê z w³asnorêcznie przygotowa-
nymi plakatami, has³ami o tre�ci an-

tytytoniowej. Podczas przemarszu,
który rozpoczyna³ siê i koñczy³ na
Pl. ¯eromskiego, a wiód³ przez ul.
Ludow¹, Pl. My�liwca, Rynek, ul.
Krakowsk¹ oraz ul. Wa³ow¹, zgroma-
dzona m³odzie¿ prowadzi³a w�ród
mieszkañców rozdawnictwo ulotek
informuj¹cych o nastêpstwach u¿y-
wania wyrobów tytoniowych i za-
chêcaj¹cych palaczy do wyboru zdro-
wego wolnego od dymu tytoniowego
stylu ¿ycia.

Du¿e podziêkowania nale¿¹ siê
dyrektorom, nauczycielom, pedago-
gom szkolnym za chêæ udzia³u w or-
ganizowanym przedsiêwziêciu,
przede wszystkim z uwagi na potrze-
bê prowadzenia w�ród m³odzie¿y
edukacji antytytoniowej oraz w³¹cza-
nia jej w realizacjê dzia³añ profilak-
tycznych. Dane statystyczne , z któ-
rych wynika, ¿e Polska znajduje siê
w czo³ówce krajów o najwiêkszej
konsumpcji tytoniu na �wiecie, ¿e w
naszym kraju pali 40% mê¿czyzn i
20% kobiet, tj. oko³o 10 milionów
Polaków, ¿e najczê�ciej po pierwsze-
go papierosa siêga m³odzie¿ przed
ukoñczeniem 20. roku ¿ycia, a co-
dziennie rozpoczyna palenie oko³o
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500 nieletnich ch³opców  i dziewcz¹t,
stanowi¹  wystarczaj¹ce powody,
aby ze zdwojon¹ si³¹ podejmowaæ
dzia³ania antytytoniowe. Nale¿y
u�wiadamiaæ m³odym ludziom skut-
ki zdrowotne, spo³eczne i ekono-
miczne nikotynizmu. Propagowaæ
w�ród nich modê na nie palenie. Aby
to osi¹gn¹æ niezbêdna jest systema-
tyczna edukacja naszej m³odzie¿y do
prowadzenia której gor¹co namawiam
dyrektorów, nauczycieli i pedagogów
szkó³ powiatu strzeleckiego.

W ramach profilaktyki antytyto-
niowej w dniu poprzedzaj¹cym prze-
marsz tj. 30 maja pracownik ds. Pro-
mocji Zdrowia i O�wiaty Zdrowot-
nej Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Strzelcach Op.

zorganizowa³ 2 punkty informacyj-
no � konsultacyjne czynne od 1000

do 1200, w których dokonywano bez-
p³atnie pomiaru ci�nienia krwi: jeden
na Placu ̄ eromskiego, a drugi w po-
bli¿u targowiska miejskiego. Porad
udzielali i pomiaru ci�nienia krwi do-
konywali studenci I roku Instytutu
Pielêgniarstwa Pañstwowej Medycz-
nej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w
Opolu. Informowali badanych miesz-
kañców o szkodliwo�ci palenia tyto-
niu i skutkach na³ogu. Wszystkim
rozdawano ulotki o tematyce anty-
tytoniowej wydane przez Centrum
Onkologii w Warszawie.

Zorganizowane punkty cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem przede
wszystkim w�ród starszych miesz-
kañców, osób �wiadomych swoich
problemów zdrowotnych. Pomimo
deszczu pomiaru ci�nienia krwi do-
konano u oko³o 100 osób.

Powy¿sze dzia³ania maj¹ce na
celu przeciwdzia³anie epidemii tyto-
niowej z pewno�ci¹ nie zosta³y pod-
jête jednorazowo. Wspólnie ze szko-
³ami, mediami, lokalnymi partnerami
bêdziemy motywowali wszystkich
palaczy do podjêcia walki z na³ogiem.

Patrycja P³oszaj

24 maja

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich

31 maja

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich

28 kwietnia

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem

29 maja

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
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