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Pszów, 20.03.2013 r. 

Sprawozdanie 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Pszowie w 2012 r.: 

 dofinansowywała programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Gimnazjum,                    

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w ramach XIII DPZ, 

 dofinansowała – 2 obozy terapeutyczne dla grupy działającej przy Poradni Terapii 

Uzależnień w Wodzisławiu Śląskim, 

 dofinansowywała przedstawienia edukacyjne oraz seanse filmowe dla dzieci i młodzieży 

organizowane w ramach akcji”, „Zima w mieście”  „Lato w mieście” oraz Mikołajek,  

 dofinansowywała koncert pod hasłem ”Rock Trendy 8 - Nałogom Stop”, 

 dofinansowywała prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego działającego 

przy NZOZ VITAMED, 

 przyznała środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem uzależnienia od alkoholu objętych opieką OPS, 

 przyznała środki na zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć  

profilaktycznych dla gimnazjum,  

 przyznała środki na zorganizowanie rajdu rowerowego „Nałogm STOP” – narkotyki twój 

wróg,  

 przyznała środki na zakup materiałów profilaktycznych  dla Świetlicy „Gniazdo” 

 przyznała środki dla członków OSP na udział w programie „Bezpiecznie chce się żyć” – 

z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, 

 przyznała środki na  udział członka komisji w warsztatach  szkoleniowych dla GKRPA, 

 zakupiła czasopisma „Fenix Psychoterapia” raz „Antidotum” z przeznaczeniem dla 

pedagogów placówek oświatowych celem bezpośredniego wykorzystania w czasie 

prowadzenie zajęć profilaktycznych.        

  

Ponadto ze środków finansowych pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż 

napojów alkoholowych finansowane jest utrzymanie Świetlicy Środowiskowej  na Osiedlu  

T. Kościuszki 38, gdzie programem profilaktycznym objętych jest na stałe 25 dzieci w tym 16 

z rodzin patologicznych (alkoholizm) oraz pomoc finansowa w formie dotacji na zadania 
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realizowane przez Świetlicę Gniazdo i Jadłodajnię działające przy Stowarzyszeniu Pomóżmy 

Sobie. 

   

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomani w załączniku nr 1,  zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

sprawozdania. 

 

Przeciwdziałanie Narkomanii 

W tym zakresie realizowano programy profilaktyczne w czasie XIII Dni Promocji Zdrowia 

prowadząc bezpłatne anonimowe badania na wykrycie wirusa HIV oraz pogadanki i prelekcje 

w ZSP w Pszowie z psychologiem – „Spotkania z rzeczywistością”. Ponadto podjęto 

współpracę z Komisariatem Policji w Pszowie i przeprowadzono analizę problemu dot. 

zagrożenia narkomanią na terenie naszego miasta. W wyniku analizy stwierdzono, że w 2012 

roku były prowadzone 4 postępowania przygotowawcze dotyczące posiadania środków 

odurzających, z czego w jednym przypadku stwierdzono popełnienie przestępstwa posiadania 

narkotyków przez mieszkańca Pszowa. Nie odnotowano przypadków handlu środkami 

odurzającymi. W ramach codziennej służby patrolowej na terenie miasta były monitorowane 

miejsca gromadzenia się młodzieży tj dworzec autobusowy, park jordanowski oraz 

lodowisko. W zakresie przeciwdziałania narkomani na bieżąco prowadzona jest współpraca         

z dyrektorami i pedagogami szkół z terenu naszego miasta.      

 

 

W 2012 roku zrealizowano n/w programy profilaktyczne: 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie. 

Zagadnienia z zakresu profilaktyki były realizowane w roku 2012 w oparciu o Program 

Profilaktyki Szkoły i Program wychowawczy. 

1. "Co to jest nałóg" , „Co wiemy o alkoholu”- uczniowie kl.V 

2. "Agresja i przemoc" kl. I 

3. "Papierosy – Alkohol - Narkotyki" kl. III 

4. "Szkodliwość palenia tytoniu", Znajdź własne rozwiązanie nie pal”, „Zdrowe ciało a 

nałogi”, ”Co wiemy o narkotykach i innych używkach”, ”Wpływ narkotyków na nasz 

organizm”  kl. VI 



 3 

5. ”Uzależnienia i ich profilaktyka” kl. V 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 

1. Światowy Dzień Rzucania Palenia-  ilość uczniów biorących udział w programie: 133- 

wszyscy uczniowie klas I- VI, ilość rodziców- 130  , ilość nauczycieli- wychowawcy klas I- 

VI ( 6), pedagog szkolny, pielęgniarka 

Osiągnięte cele: 

Uczniowie znają skutki biernego palenia 

Uczniowie wiedzą jak zdrowo spędzać czas wolny 

Uczniowie wiedzą jak reagować jeżeli dorośli przy nich palą 

Rodzice uczniów są świadomi szkodliwości biernego palenia 

2. Światowy Dzień Bez Papierosa- ilość uczniów: 133, ilość nauczycieli- wychowawcy klas 

I- VI ( 6), pedagog szkolny, pielęgniarka 

Osiągnięte cele 

Uczniowie znają niebezpieczeństwa wynikające z nałogu palenia papierosów 

Uczniowie są asertywni 

Uczniowie są świadomi, że palenie jest szkodliwe 

3. Światowy Dzień Walki z AIDS- ilość uczniów:133, ilość nauczycieli- wychowawcy klas 

I- VI ( 6), pedagog szkolny, pielęgniarka 

Osiągnięte cele: 

Uczniowie znają sposoby zarażenia się AIDS 

Uczniowie znają skutki choroby 

Uczniowie znają profilaktykę AIDS 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie. 
              

          Zrealizowano następujące programy edukacyjne i profilaktyczne: 

 

- program profilaktyczny „Kolorowy Świat” składa się z 6 części, każda część adresowana  

jest do poszczególnych klas: 

            Cz. I „Moja klasa to ja” kl. I 

            Cz.II „Samodzielniak” kl. II 

            Cz.III „ Rozwiń skrzydła” kl. III 

            Cz. IV „ Kumpel OK.” kl. IV 

            Cz. V „Gadu-gadu”-kl. V 

            Cz. VI „I co dalej szóstoklasisto?”-kl.VI 

Założeniem programu był rozwój umiejętności społecznych uczniów.  Zdobywali oni wiedzę 

o zagrożeniach jakie niesie  Internet, używki, kontakty z nieznajomymi,  uczyli się 
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odpowiedniego zachowania i właściwych relacji z innymi, odkrywali swoje mocne strony                  

i   zainteresowania. Uczestnicy programu lepiej się poznali i bardziej się ze sobą integrowali.  

Od września do grudnia 2012r. w programie uczestniczyli uczniowie klas I-VI (tj. około 166 

osób) oraz wychowawcy poszczególnych klas. Realizowane były wybrane scenariusze 

programu.  

         

             

Od grudnia 2012r. 29 uczniów klasy VI uczestniczy w programie profilaktycznym „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”, którego głównym celem  było zapobieganie  palenia tytoniu wśród 

uczniów. Na zajęciach warsztatowych uczniowie  zdobywali wiedzę na temat szkodliwości 

palenia, uczyli się zachowań asertywnych, umiejętności odmawiania, rozwiązywania 

konfliktów i radzenia sobie z  problemami oraz   umacniali poczucie własnej wartości.  

 

 

 

Realizacja programów profilaktycznych w Gimnazjum w Pszowie 
 

 

Lp Program profilaktyczny Ilość 

uczniów 

Ilość 

nauczycieli 

1. Normy  moralne czyny przestępcze-kiedy odpowiadamy za 

swoje czyny. Pogadanki zapobiegające niedostosowaniu 

społecznemu prowadzone przez Komendę Policji w Pszowie  

50 3 

2. Program profilaktyczny prowadzony metodą dramy pt. 

„Impreza” i „Skrzynka” przez Centrum Edukacji z Bielska –

B. 

124 6 

3. Program profilaktyczny „7 Kroków” ukazujący szkodliwość 

spożywania alkoholu i palenia papierosów 

  

4. Dni Promocji Zdrowia-udział młodzieży klas 2 i 3 w 

spotkaniach z lekarzem psychiatrą na temat „Anoreksji i 

bulimii ”i ”Szkodliwości środków odurzających i wpływu na 

psychikę młodego człowieka” 

239 12 

5.  Rajd profilaktyczno- ekologiczny „Nałogom STOP” jako 

sposób trzeźwego spędzania czasu. 

Konkurs o tematyce profilaktycznej  

56 7 

6.  Pedagogizacja rodziców w czasie wywiadówki nt. dopalaczy , 

substancji psychoaktywnych i  towarów kolekcjonerskich. 

250 

rodziców 

 

7 Happening pt .”Dopalacze wypalają mózg” 358 30 

8. Wykorzystanie bogatej bazy filmów DVD ukazujących 

szkodliwość spożywania alkoholu, palenia papierosów, 

zażywania narkotyków i dopalaczy, przemocy i 

cyberprzemocy, uzależnienia od hazardu, a także filmy nt. 

savoir-vivru, zgranej klasy, poprawnego odżywiania, 

transplantologii, wczesnego macierzyństwa, zagrożenia 

sektami itp. 

358 25 

9. Plansze edukacyjne z zakresu uzależnień, zdrowego stylu 

życia, zapobieganiu agresji i cyberperzemocy. 

358 25 
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Programy profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych w Pszowie. 

 
1. Przeciwdziałanie agresji: 

 happening „Agresji Stop” – październik, 

 spektakl profilaktyczny dla młodzieży dotyczący zagrożeń pt. „LA DOLCE 

VITA”, 

 warsztaty dla młodzieży nt. „Zagrożenia związane z procederem handlu ludźmi”, 

 udział pedagoga szkolnego w szkoleniu nt; Niebieskiej Karty, przemocy 

w rodzinie, 

 udział pedagoga szkolnego w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego  

przy UM Pszów, 

 stała współpraca z KR Policji w Pszowie. 

 

2. Promocja zdrowia:. 

 Dni Promocji Zdrowia (na terenie szkoły) – marzec; 

 pogadanki pielęgniarki szkolnej dotyczące tematyki: 

zagrożeń cywilizacyjnych, itp. 

 ogólnoszkolna akcja „przeciwdziałanie alkoholizmowi”; 

 1 XII – Światowy Dzień Walki z AIDS; 

 udział w Dniach Promocji Zdrowia organizowanych przez UM w Pszowie – 

wrzesień 

 warsztaty prowadzone przez psychoterapeutę - seksuologa W. Sokoluka dla 

uczniów i grona pedagogicznego; 

 udział nauczycieli w kursie pt. „Podstępne WZW” jako przygotowanie 

do podejmowania działań w późniejszym okresie; 

 udział pedagoga w konferencji nt; Pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 stała akcja plakatowa na terenie szkoły związana z aktualnie prowadzonymi 

akcjami. 

 

3. Działania podejmowane we współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły: 

 prelekcje prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl; 

 udział uczniów w forum młodzieżowym: Rozmowy o sprawach ważnych. Kara 

(kwiecień), Masz wybór (listopad) – ZSZ Wodzisław Śl. 

 

4. Uczniowie szkoły zaangażowani byli również w działalność wolontariatu; i tak: 

udział w akademii z okazji 50-cio lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi, udział 

w ogólnopolskiej akcji „Październik miesiącem profilaktyki raka piersi”, współpraca 

ze świetlicą środowiskową „Gniazdo”, udział w koncercie z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, organizacja zabaw andrzejkowej 

i mikołajkowej dla dzieci ze świetlicy środowiskowej. 

 

 

Przedstawione powyżej działania były zgodne z złożeniami Szkolnego Programu Profilaktyki. 

Przewidywane efekty mają charakter długofalowy i będą podlegały obserwacji w dalszej 

pracy z uczniami. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż tego typu działania w coraz 

większym stopniu angażują uczniów w rozszerzaniu zakresu własnych kompetencji 

podejmowanych działań.  
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Prace komisji to również: 

 opiniowanie wniosków na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (w 2012 roku na 

13 posiedzeniach komisja zaopiniowała pozytywnie 49 wniosków, w tym  

12 jednorazowych (Dożynki, Dni Pszowa i inne Festyny Rodzinne), 

 wydawanie postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych (w 2012 r. wydano 

postanowień dla detalu: 32 w tym 30 na piwo, 21 na wino i na wódkę  

      oraz 6 dla gastronomi w tym 6 na piwo, 2  na wino i 4 na wódkę), 

 prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi 

w stosunku co do których, toczy się postępowanie (w 2012 roku odbyły się cztery 

posiedzenia na które wezwano 20 osób, rozmowy przeprowadzono z 14 osobami,   w tym 

efektywnych rozmów było 14. 

 


