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W dniu 14 czerwca o godzinie 16.00 ca³a Polska zatrzyma³a siê na minutê, by wspólnie trzymaæ siê za serce wybijaj±c
jego rytm. By³ to Zryw Wolnych Serc. Ostrowiecka Grupa PaT rozpoczê³a tê akcjê happeningiem
&bdquo;Przestañmy biec". O godzinie 15.30 sprzed budynku M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii, trzymaj±c w
d³oniach plakaty z namalowanymi przez nas i naszych kolegów has³ami przeszli¶my przed budynek starostwa.
Zapraszamy do Galerii Zdjêæ gdzie znajduje siê fotorelacja.
Has³a, jakie przygotowali¶my to:Zwolnij &ndash; nie musisz biec!Bez uzale¿nieñ jest o niebo lepiej! My¶l racjonalnie.
Jaka jest cena Twojej wolno¶ci ? Warto ¿yæ na trze¼wo! Narkotyk nie rozwi±¿e Twoich problemów. Narkotyk = samotno¶æ.
Miej otwarte oczy. Szczê¶cie jest dla ka¿dego! Znasz swoje dziecko? Co robi Twoje dziecko ? Co Ty zrobi³e¶ w
sprawie profilaktyki ? Rozmawiasz czy tylko mówisz do swojego dziecka Kiedy powiedzia³e¶ &bdquo;Kocham
Ciê&rdquo; swojemu dziecku ? To Ty masz wp³yw na ¿ycie tych, których kochasz. Doceñ swoje dziecko! Ile masz
czasu dla swojego dziecka? Je¿eli Ty nie powiesz dziecku, ¿e je kochasz &ndash; oni zrobi± to za Ciebie! Czy potrafisz
powiedzieæ NIE ! Bli¿ej siebie to dalej od u¿ywek. My¶l na trze¼wo! ¯ycie masz tylko jedno! ¯ycie nie po to jest by braæ!
Gdzie jest teraz Twoje dziecko? Nie krzycz, przytul! Jeste¶ potrzebny! Mo¿esz kochaæ! Masz szansê! Wygraj ¿ycie!
Zawsze jest nadzieja. Nie rezygnuj z marzeñ! Uwolnij serce! ¯yj wolny! Bez narkotyków i dopalaczy. Moda na ¿ycie! ¯ycie
bez uzale¿nieñ! Trze¼wy ¶wiat! ¯yj bez przemocy! ¯yj bez agresji! Staraj siê pomagaæ innym!Przed budynkiem
starostwa powiatowego w tym dniu odbywa³ siê piknik profilaktyczny zorganizowany przez Referat ZdrowiaStarostwa
Powiatowego w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim. My jako grupa PaT równie¿ byli¶my zaproszeni na tê imprezê. O godzinie
15.55 lider ostrowieckiej grupy PaT odczyta³ odezwê spo³eczno¶ci PaT. Punktualnie o 16.00 Jakub poprosi³
wszystkich, by zatrzymali siê na minutê i z³apali za swoje serce, wystukuj±c jego rytm.Dok³adnie o godzinie 16.01
rozpocz±³ siê spektakl edukacyjno - profilaktyczny pt. "Moje ¿ycie - mój wybór ", który odegra³a ostrowieckagrupa PaT.
Publiczno¶æ bardzo ciep³o nas przyjê³a .

http://www.mos.ostrowiec.pl
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