Uchwała Nr XV/115/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2017.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224, poz. 437, Dz. U. z 2015r. poz. 1893) oraz § 3 uchwały
Nr XXII/238/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 –
2017, uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2014-2017 za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
Uchwała Nr XV/115/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów związanych z narkomanią jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224, poz. 437, Dz. U. z
2015r. poz. 1893), która nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań
zmierzających do przeciwdziałania narkomanii, obejmujących: zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem; udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych; wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i
osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; pomoc społeczną
osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
W celu realizacji w/w zadań uchwałą Nr XXII/238/13 Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. przyjęto Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2017.
Zgodnie z § 3 tej uchwały sprawozdanie roczne zostało sporządzone do końca
I półrocza 2016r.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do Uchwały XV/115/16
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016r.

Sprawozdanie z
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2015

1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem,
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Pedagodzy szkolni, nauczyciele oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle
współpracowali z instytucjami zajmującymi się osobami uzależnionymi i ich rodzinami tj. :
1. Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
2. Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Toruniu,
3. Sądem Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu – III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
4. Policją.
W ramach zadania:
1. Pedagodzy szkolni placówek oświatowych na terenie gminy rekomendowali (podczas spotkań z
rodzicami) placówki, które zajmują się problematyką społeczną i profilaktyką uzależnień.
2. Sporządzano listy instytucji udzielających pomocy dzieciom i młodzieży i wywieszano je w
miejscu dostępnym dla dzieci i rodziców.
3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na bieżąco informowali o pojawiających się możliwościach realizacji programów
profilaktycznych.
4. Współfinansowano telefon zaufania „Niebieska Linia”. Realizację w/w zadania prowadzi Biuro
Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W roku 2015:
–
zarejestrowano i przeprowadzono 364 nowe sprawy osób indywidualnych,
–
udzielono 1223 porady prawne,
–
udzielono 418 porad psychologicznych,
–
17 spraw przekazano do kancelarii adwokackiej – zastępstwo procesowe przed sądami
powszechnymi.
W ramach swojej działalności biuro prowadzi: działalność interwencyjną, pomoc prawną,
konsultacje psychologiczne i porady internetowe. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
W roku 2015 swoją działalność kontynuował Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym i ich rodzin w Kowalewie Pomorskim.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom osób korzystających z punktu
zmieniono godziny jego otwarcia – w każdy
poniedziałek miesiąca (naprzemiennie w godz. od 14.00-18.00 i od 10.00-14.00). Terapeuta
pracujący w punkcie udziela również porad i rozpoznaje problemy w zakresie wszystkich typów
uzależnień.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności adresowanych do dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych

i socjoterapeutycznych:

a) Finansowanie lub dofinansowanie zorganizowanych zajęć pozaszkolnych m.in.: w
świetlicach środowiskowych, klubach młodzieżowych, placówkach oświatowych, a także
dożywianie dzieci biorących udział w w/w zajęciach; dofinansowanie wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży narażonych na podejmowanie ryzykownych zachowań.
W roku 2015 swoją działalność kontynuowała Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie
Pomorskim, która jest placówką wsparcia dziennego. Jej celem jest zapewnienie dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, odpowiednich
warunków do nauki, rozwoju i zabawy oraz łagodzenie wszelkich niedostatków wychowawczych w
rodzinie. Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach zadania prowadzili pracę
bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą – 56 wychowanków, jak również z ich rodzicami.
Prowadzone w roku 2015 zadania statutowe realizowane były z uwzględnieniem następujących
bloków tematycznych:
1.Zajęcia profilaktyczne z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
3. Organizacja czasu wolnego w tym wypoczynku letniego i ferii zimowych.
4.Współpraca z rodzinami wychowanków.
5. Zapewnienie posiłku.
Ad.1 Istotnym punktem powyższego bloku tematycznego była profilaktyka uzależnień ze
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia służyły budowaniu
i wzmacnianiu postaw asertywnych wobec środków uzależniających – nabywaniu umiejętności
skutecznego ich odmawiania.
W okresie od 01.05.2015r. do 30.11.2015r. Świetlica realizowała zadanie „Młodzi bez alkoholu
V” (V edycja), które zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 4.457,80
złotych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2015 pn. „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM" - Zadanie 2:
Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.
Jego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodego pokolenia, poprzez wyposażanie
dzieci i młodzież w wiedzę na temat używek, w umiejętność dokonywania właściwych wyborów.
W ramach realizowanego zadania odbywały się spotkania z terapeutą uzależnień, warsztaty z
profilaktyki uzależnień, połączone z treningiem umiejętności interpersonalnych oraz zajęcia
warsztatowe wraz z rodzicami – prowadzone przez realizatora profilaktyki
z Poradni Profilaktyczno – Społecznej, Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
„Powrót z U” w Toruniu. Na tak zwane zajęcia alternatywne, będące alternatywą dla używek i
wszelkich zachowań ryzykownych składały się: wyjazd do kina Cinema City na film pt.
„AVENGERS”
oraz
do
Baja
Pomorskiego
na
spektakl
pt.
„Romeo
i Mrówka”, a także zajęcia warsztatowe w Centrum Chemii w Małej Skali
w Toruniu. Było też coś dla ciała, a mianowicie wyjście na pływalnię oraz „Dzień Dziecka, Dzień
Mamy i Taty na Sportowo”.
Zwieńczeniem realizacji zadania był spektakl profilaktyczny pt. „POWIEDZ NIE” przygotowany
przez świetlicową młodzież, wystawiony 30 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury.
Ad.2 Kolejnym elementem pracy było zapewnienie codziennej pomocy w realizacji zadań
szkolnych, zwłaszcza przy odrabianiu zadań domowych. Ze względu na ogromne trudności
i zaległości szkolne każdego dnia poświęca się temu znaczną ilość czasu. Wychowankowie mają w
Świetlicy dostęp do bogatych zasobów bibliotecznych, możliwość korzystania z komputera i
Internetu.

Ad.3
Czas wolny, to znaczy czas pozalekcyjny wychowanków wypełniony był poprzez szereg
zajęć sportowo – ruchowych, plastyczno – technicznych, a także organizowanie imprez
okolicznościowych, udział w różnorodnych konkursach lokalnych i świetlicowych, jak również
ferie zimowe i wypoczynek letni.
Świetlica od początku swego istnienia stara się kultywować tradycje świąteczne jak
i inne uroczystości okolicznościowe. Między innymi w lutym 2015 roku zorganizowano Dzień
Babci i Dziadka, w czerwcu 2015r. „Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty na Sportowo”.
Dzieci brały czynny udział w dorocznej akcji „Sprzątanie Świata”, w konkursach lokalnych
takich jak: „Ekobiesiada”; konkurs plastyczny pn. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, konkurs z
okazji obchodów „Dnia Ziemi”, „Wielkanocny konkurs na najpiękniejszą palmę, pisankę, kartkę
świąteczną i stroik dekoracyjny”.
FERIE ZIMOWE - w okresie od 16.02.2015r. do 27.02.2015r. trwały w Świetlicy zajęcia
zimowe. Uczestniczyło w nich łącznie 23 wychowanków, z podziałem na grupę młodszą i starszą.
Zajęcia odbywały się w godzinach od 1000 do 1500. W ciągu tych dwóch tygodni miały miejsce
zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, dwukrotny pobyt na kowalewskiej pływalni, zajęcia z
origamii, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne. Atrakcją w pierwszym tygodniu
ferii był wyjazd na zabawę karnawałową do świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach – w ramach
współpracy z Panią sołtys Katarzyną Jaguś, zaś w drugim tygodniu wizyta w Gabinecie Masażu i
Rehabilitacji REHABILIS oraz pobyt na siłowni OLYMP.
WYPOCZYNEK LETNI - W okresie od 6 do 20 lipca 2015r. Świetlica prowadziła zajęcia
letnie pn. „Wypoczynek letni 2015 w Świetlicy”. Zajęcia zorganizowano z podziałem na dwie
grupy wiekowe: młodszą i starszą. Każda grupa miała zajęcia tygodniowe, które prowadzone były
od poniedziałku do soboty tj. dzieci młodsze w okresie od 6 do 11 lipca, dzieci starsze od 13 do 18
lipca. W zajęciach uczestniczyło łącznie 30 osób.
Oprócz zajęć prowadzonych na miejscu,
zorganizowano trzy wyjazdy do Torunia: do Kinder Parku, do Parku Linowego oraz na zajęcia z
pierwszej pomocy i warsztaty w Manufakturze słodyczy. Poza tym młodzież korzystała ze strzelnicy
w Kiełpinach, z pływalni, z CRiS. Miały też miejsce zajęcia plastyczne i kulinarne, gry zespołowe,
nowością był udział „starszaków” w tzw. grze miejskiej. Zwieńczeniem wakacyjnych przygód było
spotkanie, które odbyło się 20 lipca na terenie świetlicy wiejskiej w Chełmońcu.
Wypoczynek finansowany był ze środków gminnych. Nie zawiedli również sponsorzy. Uczestnicy
każdego dnia mieli zapewniony ciepły posiłek, napoje i słodkości. Łączny koszt letnich zajęć
wyniósł 3.358,53 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 53/100).
Poza tym:
- w styczniu 2015r. placówka po raz kolejny przystąpiła do akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Kwestując zebrano 690,80 zł;
- w dniu 11.01.2015r. odbyła się II edycja Turnieju Charytatywnego „Gramy
z sercem” na rzecz Świetlicy Socjoterapeutycznej. Na hali sportowej Publicznego Gimnazjum w
Kowalewie Pomorskim, odbył się niecodzienny mecz amatorskich drużyn piłkarskich, które
postanowiły grać charytatywnie na rzecz dzieci ze Świetlicy. Za pozyskaną kwotę opiewającą na
1.600 zł – zakupiono do dyspozycji wychowanków komputer;
- w dniu 15.01.2015r. wychowankowie placówki po raz pierwszy wystąpili
z Programem Bożonarodzeniowym podczas kolędy dla „seniorów” – Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, która miała miejsce w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie
Pomorskim;
- w lutym 2015r. miała miejsce Wizyta Duszpasterska w Świetlicy;
- w maju 2015r. przykładem lat ubiegłych, Świetlica przyłączyła się do Europejskiego Tygodnia
Sportu dla wszystkich – XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Ten tydzień w Świetlicy był
bardzo aktywny. Zorganizowano między innymi turniej ping-ponga, ćwiczono na Fit Parku, grano w
piłkę nożną, a zwieńczeniem była eskapada rowerowa do miejscowości Chełmonie – do Domu
Pielgrzyma.
- w grudniu 2015r., Świetlica przy współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i

Inwalidów w Kowalewie Pomorskim, wystąpiła z Programem Bożonarodzeniowym podczas Wigilii
dla Osób Starszych i Samotnych.
Ad.4 W ramach współpracy z rodzinami wychowanków zorganizowane zostały dwa grupowe
spotkania rodziców. Poza tym całym rokiem prowadzone były indywidualne konsultacje, które
służyły między innymi wspólnemu rozwiązywaniu problemów wychowawczych z jakimi rodzice na
co dzień się borykają.
Ad.5 Dzieci każdego dnia zapewniony miały pełnowartościowy posiłek. Partycypacja
wychowanków w zajęciach kulinarnych służy wykształceniu prawidłowych nawyków higienicznych
i żywieniowych oraz propagowaniu zdrowego stylu życia. Codzienna dbałość o ład i porządek w
Świetlicy, segregacja odpadów, oszczędne korzystanie z wody mają na celu zachęcenie dzieci i
uświadomienie konieczności podejmowania na co dzień działań w obronie środowiska naturalnego.
Na realizację swoich zadań czyniono starania w celu pozyskania dodatkowych środków
finansowych. Między innymi wspomniany w pkt 1 program “Młodzi bez alkoholu V”
Ponadto Świetlica przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia oraz z
Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim w okresie od
01.05.2015r. do 31.10.2015r. realizowała zadanie pn. „Integracja seniorów z młodzieżą”.
Na realizację zadania PZERiI otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 4.000,00
zł. Seniorzy postanowili wyjść do wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej
z inicjatywą współpracy międzypokoleniowej.
Wymianie doświadczeń, wzajemnemu otwarciu i integracji, a także realizowaniu się seniorów
poprzez działalność wolontariacką, służyła nauka młodzieży rękodzieła – szydełkowania i
wyszywania. Panie seniorki zaś, pod okiem młodzieży zgłębiały nowinki techniczne. Wspólnie
oddawano się też wyzwaniom kulinarnym, przygotowując podczas każdego spotkania wyszukane
kolacje/podwieczorki i desery. Wzajemnej integracji służyły także wyjścia na pływalnię i siłownię
OLYMP, piknik w Osadzie Karbówko oraz wyjazd na jednodniową wycieczkę do Inowrocławia.
Zwieńczeniem realizowanego zadania były uroczyste obchody Dnia Seniora, które uroczyście
celebrowano 15 października 2015r.
Zadania wynikające z Programu były prowadzone w sposób ciągły przez pracowników
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. W wyniku
przeprowadzonych wywiadów środowiskowych udzielono pomocy społecznej rodzinom oraz
podjęto działania w celu zapewnienia dzieciom warunków bytowych. Najczęściej udzielano
pomocy w formie:
1) dożywiania dzieci w szkole,
2) pomocy okresowej w formie zasiłków okresowych,
3) pomocy celowej z przeznaczeniem na zaspakajanie konkretnej potrzeby.
W 2015 roku kontynuowano realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny
opracowanego na lata 2015-2017 oraz Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
opracowanego na lata 2012-2015. Adresatami pierwszego programu są dzieci i rodziny
przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz
rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Podstawowym założeniem
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 było utworzenie spójnego systemu
wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę
z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Drugi program powstał w związku z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia
Psychicznego, który przewidywał konieczność opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego. Realizacja celów zawartych w programie pozwoliło skutecznie promować zdrowie

psychiczne i zapobiegać zaburzeniom psychicznym mieszkańców potrzebujących.
Dużym wsparciem dla rodzin było dożywianie dzieci w szkole. Pomoc ta
finansowana była ze środków gminnych i środków z budżetu państwa. Ze strony państwa zostały
przekazane środki jako dotacja celowa w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”. Wydatkowano kwotę 372.110,86 zł. Ze środków gminnych przeznaczono
kwotę w wys. 93.027,72 zł. Środki te w pełni zabezpieczały potrzeby środowiska. W okresie od
stycznia do grudnia 2015 r. pomoc realizowana była w formie posiłków dwudaniowych we
wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz w Publicznym
Gimnazjum.
Z dożywiania w szkole w roku 2015 skorzystało 249 uczniów. W ramach tego programu również
334 rodzin (w tym 1003 osoby) zostało objętych pomocą w postaci zasiłku celowego
z przeznaczeniem na zakup posiłków i 22 beneficjentom udzielono pomocy w naturze w postaci
ciepłego posiłku. Celem programu było wspieranie gmin w wypełnianiu zadań własnych
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego
pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem
bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia,
upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich
dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
dzieci i młodzieży.
Przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa także Zespół
Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Zespół
powstał w czerwcu 2011 r. w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie. Realizuje on działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Integruje i koordynuje działania podmiotów wchodzących w skład zespołu.
W 2015 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 „Niebieskich Kart A” wszczynających
procedurę, w tym 3 karty wypełnili pracownicy socjalni i 10 kart wypełnili policjanci.
Praca Interdyscyplinarna prowadzona była łącznie w 24 rodzinach w tym w 11 rodzinach wszczęto
procedurę w poprzednich latach. Z rodzinami co do których istnieje podejrzenie wystąpienia
przemocy współpracują „Grupy Robocze”. W ich skład wchodzą pracownicy socjalni, policjancidzielnicowi, pedagodzy szkolni, kuratorzy.
Grupy Robocze prowadzą działania pomocowe zmierzające do przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Opracowują w tym celu indywidualny plan pomocy. Monitorują sytuację w tych
rodzinach.
W 2015 roku MGOPS zorganizował wypoczynek letni dla dzieci. Przy współpracy
z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wysłano 5- dzieci z rodzin kwalifikujących się do pomocy
społecznej na 14-sto dniowe kolonie do Zakopanego (od 14 lipca do 27 lipca). Odbyły się także
kolonie w Wiśle, na które pojechało 3- dzieci (od 12 sierpnia do 25 sierpnia). Koszt pobytu pokryło
Kuratorium Oświaty.

b) Dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień i przemocy; zakup materiałów
informacyjno-edukacyjnych; finansowanie i współudział w ogólnopolskich i lokalnych
kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, organizowanie lokalnych
imprez profilaktycznych; dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w
środowiskach osób zagrożonych narkomanią: w pubach, klubach, dyskotekach oraz w
miejscach spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w których istnieje zagrożenie
kontaktu z narkotykami.
W 2015 roku już po raz kolejny braliśmy udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
której organizatorem była – Fundacja Trzeźwy Umysł, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy

Radiowych z Poznania. Kampania ta jest skierowana głównie do dzieci ze szkół podstawowych i
młodzieży gimnazjalnej. Do kampanii przystąpiły wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej
gminy. Jednym z najważniejszych zadań kampanii jest szeroko pojęta profilaktyka uzależnień. W
roku 2015 materiały kampanii skupiały się na przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom
ryzykownym, jak sięganie po alkohol, papierosy czy inne środki psychoaktywne. Wspierano rozwój
osobowości uczniów, rozwijano umiejętności nawiązywania współpracy z rówieśnikami.
Motywowano młodzież do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego i pozytywnego
kierowania swoim życiem. Głównym celem kampanii było uzmysłowienie młodym ludziom, że
stosowanie używek to droga donikąd.
W ramach prowadzonej akcji zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych niezbędnych do jej
przeprowadzenia, które zostały rozprowadzone proporcjonalnie pomiędzy zainteresowanymi
szkołami. Były to:
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM
1. Ulotka edukacyjno-konkursowa „Zdrowa zagrywka” ,
2. Ulotka profilaktyczna „Ja-Ty-My”,
3. Ulotka profilaktyczno-konkursowa „ Warto pomagać ”,
4. Ulotka edukacyjno-konkursowa „ Zagrywka w punkt”,
5. Ulotka profilaktyczna „Co dwie głowy, to nie jedna”,
6. Ulotka profilaktyczno-konkursowa ” Razem lepiej ”,
7. Plakat „Szukamy Młodych Mistrzów”,
8. Ulotka edukacyjno-konkursowa „Nawzajem”,
9. Zestaw plakatów profilaktycznych „Jedz zdrowo”, „Miej pasuje”, „Zdobywaj wiedzę”,
„Uprawiaj sport”.
10. Dyplomy.
MATERIAŁY DLA RODZICÓW
1. Ulotka edukacyjna „Jak pomagać dzieciom?”,
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI
1. Informator o Akademii Profesjonalnego Nauczyciela,
2. Poradnik dla przeprowadzających ankietę,
3. Poradnik Materiały ZTU w gminie, szkole, domu.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA GMIN
1. Multimedialny przewodnik po kampanii,
2. Plakat na imprezy lokalne i certyfikaty uczestnictwa w kampanii.
ANKIETY SŁUŻACE DO PRZEPROWADZENIA BADANIA ANKIETOWEGO „ Młodzi i
substancje psychoaktywne 2015”.
W ramach kampanii odbyło się 6 konkursów indywidualnych. Do biura kampanii napłynęły
tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszych szkół:
–
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach 2 uczennice odebrały nagrodę w konkursie
plastyczno-literackim „ WARTO POMAGAĆ”,
–
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie - 1 uczennica odebrała nagrodę w konkursie
ulotkowym „ZDROWE ZAGRANIE”,
– Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim - 2 uczennice odebrały nagrody w
konkursie plastyczno-literackim „RAZEM LEPIEJ”.
W placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane są wewnętrzne
profilaktyczne oraz konkursy związane tematycznie z uzależnieniami.
Lp.
1

Tematyka
Profilaktyka Uzależnień

Rodzaj działań profilaktycznych

Grupa docelowa

Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
Kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł
Wszyscy uczniowie

programy

Liczba
uczestników

347

Rodzice

2

Lp.

„Współczesne dopalacze –
zjawisko i uwarunkowania,
rozpoznawanie zachowań”.
Tematyka

Konferencja

Rodzaj działań profilaktycznych

4

Problem uzależnień
od komputera, Internetu,
Artykuły profilaktyczne w gazecie
telefonu komórkowego,
„Pegaz”
alkoholu, narkotyków, nikotyny
„Wyjść poza schemat”
Spektakl profilaktyczny

5

„Szkoła bez przemocy”

3

6

Bezpieczeństwo młodzieży

7

Zagrożenia i pułapki
współczesnego świata,
promocja zdrowego stylu życia,
kształtowanie postawy
proekologicznej

8

9
10

„Odpowiedzialność karna
nieletnich”

Program wychowawczy
i Program profilaktyki środowiska
szkolnego
(godziny do dyspozycji
wychowawcy klasy, spotkania
z pedagogiem szkolnym)
Pogadanka zorganizowania przez
funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w GolubiuDobrzyniu
Konkurs na plakat profilaktyczny

„Zwalczanie HIV i
zapobieganie AIDS”

Akcja profilaktyczna, ulotki
Program profilaktyczny
Szkolenie

Grupa docelowa
Miesięcznik adresowany
jest do wszystkich
gimnazjalistów
Uczniowie kl I
Mieszkańcy miasta i
gminy Kowalewo Pom.
Uczniowie, rodzice,
dyrektorzy placówek
oświatowych,
przedstawiciele
instytucji związanych z
profilaktyką,
nauczyciele

„Nie pal przy mnie proszę”

3

„Czyste powietrze wokół nas”

Program profilaktyczny
Program profilaktyczny

„Bezpieczny uczeń” - edycja
Akcja profilaktyczna w zakresie
„Cyberprzemoc-bezpieczeństwo
zachowań
w sieci”

5

Profilaktyka Uzależnień

Kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł

6

Funkcjonowanie społeczne i

Lekcje wychowawcze na temat:

370
Liczba
uczestników

347

117
ok. 1 000

140

347
Wszyscy uczniowie

Wszyscy uczniowie
347

Wszyscy uczniowie

347

Wszyscy uczniowie,
nauczyciele, rodzice
Uczniowie
Nauczyciele

400

Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Akcja profilaktyczna w zakresie
„Bezpieczny Tydzień pod
zachowań
Wszyscy uczniowie
hasłem - Bezpieczne Wakacje”

2

4

Debata

Przeciwdziałanie przemocy

11 Przemoc boli

1

Piknik rodzinny

Wszyscy uczniowie,
nauczyciele

uczestnicy zebrań
z rodzicami

Uczniowie kl I-III
Uczniowie „0” , I

Uczniowie

Uczniowie
kl IV-VI
Rodzice

125
3

486
251
120

248

179
uczestnicy zebrań
z rodzicami
486

komunikacja interpersonalna

7

„NIE UZALEŻNIENIOM”

Lp.

Tematyka

1

„Energy-drinki:energia czy
chemia w puszce”

2

„Nie pal przy mnie proszę”

3

„Czyste powietrze wokół nas”

4

Profilaktyka Uzależnień

emocji, asertywności, tolerancji,
autorytetów
Wszyscy uczniowie
Pogadanki wychowawcze
Konkurs profilaktyczny. Składał
się z dwóch części: konkursu
plastycznego i konkursu wiedzy na Uczniowie klas IV-VI
temat przeciwdziałania
uzależnieniom.
Rodzaj działań profilaktycznych

Grupa docelowa

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
Jednorazowa prelekcja –
kontynuacja pogadanki na lekcjach
Uczniowie kl VI
wychowawczych
Program profilaktyczny
Program profilaktyczny

Kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł

5

6

7

1

2
3
4

5

Profilaktyka Uzależnień

24
41

Uczniowie „0” , I

27

Uczniowie
kl IV-VI

46
uczestnicy zebrań
z rodzicami

Uczniowie kl III-IV
Rodzice

40

Uczniowie kl IV-VI

50

Rodzice

100

Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
Zajęcia profilaktyczne prowadzone
Uczniowie
przez pedagoga i wychowawców,
wynikające z programu
Zapobieganie nałogom,
wychowawczego szkoły i
uzależnieniom
programu profilaktycznego
Pogadanki w ramach zebrań z
Rodzice
rodzicami
Okolicznościowe apele :„Dzień
Propagowanie zdrowego stylu bez Papierosa”, „Dzień
Uczniowie, rodzice ,
życia
Życzliwości”, „Dzień bez
nauczyciele
przemocy”
„Nie pal przy mnie proszę”
Program profilaktyczny
Uczniowie kl I-III
Program profilaktyczny
„Czyste powietrze wokół nas”
Uczniowie „0”
Kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł

Liczba
uczestników

Uczniowie kl I-III

Rodzice
Cykl zajęć prowadzony przez
„Trening Zastępowania Agresji
pracowników Poradni
ART”
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Golubiu-Dobrzyniu
Zajęcia prowadzone przez
pedagoga szkolnego mające na
„Poradnik wyładowywania
złości”, „Mówmy do siebie po celu edukacje w zakresie skutków
stosowania przemocy i
imieniu”, „Każdy ma w sobie
promowania nieagresywnych
coś dobrego”
zachowań.
Zapobieganie nałogom,
Pogadanki w ramach zebrań z
uzależnieniom
rodzicami

179

Uczniowie
kl IV-VI
Rodzice

108

108

150
42
15
51
uczestnicy zebrań
z rodzicami

1
2
3

4

Lp.
5

6
7
8
9

10

11
12

Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
„Czyste powietrze wokół nas”
Program profilaktyczny
Uczniowie „O” i I
Uczniowie
„Nie pal przy mnie proszę” Program edukacji antynikotynowej
kl I-III
Program profilaktyki palenia
Uczniowie
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
tytoniu
kl IV-VI
Moje zdrowie ( środki
uzależniające, skutki palenia,
Pogadanki na godzinach
Uczniowie
picia, zażywania, dbam o swoje
wychowawczych
kl V-VI
zdrowie)
Tematyka

Rodzaj działań profilaktycznych

Szkodliwość palenia
papierosów, picia alkoholu i Zajęcia profilaktyczne, pogadanki
zażywania narkotyków
Podejmowanie decyzji ze
szczególnym uwzględnieniem Jednorazowe prelekcje, pogadanki
odmawiania
Profilaktyka, diagnoza i terapia
Szkolenie
uzależnień behawioralnych
Przeciwdziałanie przemocy w
Szkolenie
rodzinie ze względu na płeć
Kultura wolnego czasu

Profilaktyka Uzależnień

Kary i nagrody
Cyberprzemoc

Pogadanki z pedagogiem

Kampania Zachowaj Trzeźwy
Umysł
Szkolenia/warsztaty dla rodziców
Szkolenia/warsztaty dla rodziców

Grupa docelowa

49
51
74
41

Liczba
uczestników

Uczniowie
kl IV-VI

74

Uczniowie
kl IV-VI

74
1

Nauczyciel

1

Nauczyciel
Uczniowie
kl. „0” - VI
Uczniowie
kl IV-VI

179

Rodzice

uczestnicy zebrań
z rodzicami
22
33

Rodzice kl III
Rodzice kl. IV

74

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim:
1) przeprowadzili spotkania i pogadanki w placówkach oświatowych, w których wzięło udział ok.
600 uczniów,
3) systematycznie patrolowali rejon szkół na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,
4) zabezpieczali oraz kontrolowali wszystkie zgłoszone imprezy na terenie szkół oraz MGOK,
5) na bieżąco utrzymywali kontakt z dyrektorami szkół oraz kierownikiem MGOPS.
W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone przez pielęgniarkę
profilaktyki zdrowotnej o następującej tematyce:
- promocja zdrowia,
- życie w rodzinie,
- zdrowie psychiczne,
- życie bez nałogu,
- zdrowy styl odżywiania,
- bezpieczeństwo w codziennym życiu,
- higiena osobista i higiena otoczenia,
- ruch w życiu człowieka.
c) Alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież
zajęcia sportowe, imprezy kulturalne.

zajęcia

z

m.in. pozalekcyjne

Placówki oświatowe w ramach zadania organizowały dzieciom i młodzieży:
- urozmaicone zajęcia pozalekcyjne;

- wyjazdy na basen, lodowisko, do kina;
- szereg imprez kulturalnych, turystycznych oraz sportowych ujętych w kalendarzu imprez
szkolnych na rok 2014/2015 i 2015/2016.
Szkoły prowadziły następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim – prowadziło zajęcia:
dydaktyczno-wyrównawcze i wspomagające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
i humanistycznych, z uczniem nauczanym indywidualnie, pedagogiczne, socjoterapeutyczne,
do
egzaminu
gimnazjalnego,
biblioteczne,
logopedyczne,
przygotowujące
rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, sportowe: tenis
stołowy, piłka nożna dla chłopców, piłka ręczna, piłka koszykowa, zajęcia na pływalni, jazda na
rolkach, wyrównujące podstawę programową, taneczne, z podstaw tańca towarzyskiego,
przygotowujące do konkursów wiedzy (historia, chemia), teatralne, rozwijające umiejętności
prospołeczne dla ucznia nauczanego indywidualnie, dodatkowe zajęcia: świetlicowe, nauczania
indywidualnego, rewalidacyjne, wychowania fizycznego dla ucznia nauczanego indywidualnie,
gazetka szkolna Pegaz, porady i konsultacje, konsultacje przedmiotowe, doradztwo edukacyjnozawodowe, zespół muzyczny The Cover Band, Telewizja Gim TV, Oaza Ruchu Światło-Życie,
wolontariat w przechowalni dla psów, korekcyjno-kompensacyjne, korekcyjne koło: matematyczne,
pedagogiczne, biologiczne, informatyczne, szkolne koło Caritas, Koło Żywego Słowa, chór szkolny.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim – prowadziła zajęcia:
plastyczne dla klasy I i II, przedmiotowe, „Młodzi odkrywcy”, taneczne, redakcyjne, Edukacja przez
szachy, zuchy.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie – prowadziła zajęcia:
sportowe, świetlicowe, przygotowujące uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z matematyki i
języka polskiego, przygotowujące do konkursów matematycznych i konkursu z przyrody, z języka
angielskiego w „0”, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjnokompensacyjne, dodatkowe z języka angielskiego dla kl. IV-VI, koła: dziennikarskie, wokalnomuzyczne, fletowe, Przyjaciół Biblioteki, wyjazdy na basen.
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach – prowadziła koła:
matematyczne,
języka polskiego, miłośników książki, zajęcia: sportowe, dydaktycznowyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne, chór „Biedronki”.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – prowadziła koła: artystyczne, matematyczne,
matematyczno-ortograficzne, sportowe, logopedyczne, Caritas, Przyjaciół Biblioteki, przyrodnicze,
polonistyczne, zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, z języka angielskiego.
W okresie ferii zimowych w szkołach prowadzono dla dzieci i młodzieży następujące
zajęcia: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim: półmetek klas IInoc w szkole, kółko: biologiczne i teatralne, warsztaty dziennikarskie, „Gry logiczne dla
każdego. I ty możesz zostać szachistą”, rekolekcje dla dziewcząt, projekt edukacyjny, zbiórka
elektrośmieci, przygotowanie do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego i chemii,
przygotowanie do Egzaminu Gimnazjalnego, Turniej piłki nożnej.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim: wyjazd do kina w Toruniu.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie: Szkolny Turniej Badmintona
„MatchPoint” - gry pojedyncze i podwójne.
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach: sportowe, wyjazd do kina do Torunia.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące w okresie ferii zimowych w ramach godzin świetlicowych
zostały przeprowadzone zajęcia artystyczno - plastyczne.
W zakresie kultury fizycznej i sportu działalność na terenie miasta i gminy
prowadzą: Ludowy Klub Sportowy „Promień”, Uczniowskie Kluby Sportowe „OLIMPIJCZYK,
„ORLIK” i „SOKÓŁ”, szkoły podstawowe, gimnazjum, Gminny Organizator Sportu i Urząd
Miejski.

W roku 2015 imprezy sportowo – rekreacyjne były realizowane zgodnie z kalendarzem
imprez.
W dniu 28 marca w hali Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie
Pomorskim odbyły się III Gminne Zawody Sprawnościowe klas I - III dla uczniów szkół
podstawowych. Imprezie towarzyszyło hasło: „ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO". W rywalizacji
wzięło udział 21 drużyn z czterech szkół podstawowych z naszej gminy. Jej głównym celem było
zaszczepienie w dzieciach idei sportu i rywalizacji zgodnie z zasadami fair play.
W dniu 30 maja na obiektach Centrum Rekreacji i Sportu prawie 900 osób wzięło udział
Święcie Sportu. W tym dniu odbywały się dwie imprezy: V Rajd Rowerowy Tour de Kowalewo i
XVI Bieg Uliczny „oBiegnij Kowalewo”. 90 uczestników rajdu miało do pokonania trasę 25 km.
W imprezie biegowej uczestniczyło blisko 800 osób, w tym biegu głównym na dystansie 10 km
uczestniczyło 334 biegaczy.
Dnia 20 czerwca na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pom. odbyły się XXI
Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych połączone z XV Integracyjnymi Spotkaniami
Sportowo-Rekreacyjnymi. Na zmagania przybyło 476 osób w tym 227 zawodników z 28 instytucji.
W rywalizacji brały udział zarówno osoby sprawne fizycznie jak i osoby niepełnosprawne.
Zawodnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach indywidualnych oraz w czterech konkurencjach
drużynowych
W ramach UKS prowadzone były zajęcia sportowe pozalekcyjne, które miały na celu
przygotowanie uczniów do zawodów i rozgrywek sportowych. Uczniowie UKS odnosili
zwycięstwa w różnych dyscyplinach.
Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim swoją działalność opiera na prowadzeniu sekcji: piłki nożnej, piłki siatkowej oraz
szachów. Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" był współorganizatorem XXII Międzynarodowego
Turnieju Szachowego oraz Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt.
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w siedzibą przy Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie
swą działalność opiera na prowadzeniu zajęć w następujących sekcjach: kolarskiej, lekkoatletyki,
piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i unihokeja. Klub był organizatorem Wyścigu
kolarskiego ligi UKS o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego oraz
współorganizatorem Rajdu Rowerowego pod nazwą „Tour de Kowalewo”. Członkowie Klubu
zdobyli wiele medali i wyróżnień.
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK”
W 2015 r. w UKS „Olimpijczyk” funkcjonowało 6 zespołów młodzieżowych (2 drużyny dzieci,
młodziczki młodszej, młodziczki, juniorki młodszej i juniorki) oraz drużyna seniorska trenująca
piłkę ręczną plażową. Największym sukcesem było zdobycie brązowego medalu podczas
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej seniorek oraz złotego medalu
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Zespół juniorek młodszych zajął IV
miejsce w rozgrywkach ligi wojewódzkiej. Młodziczki i młodziczki młodsze uplasowały się na V
miejscu, w kategorii dzieci – drużyna zajęła I miejsce.
Koordynatorem sportu szkolnego i dysponentem środków Gminnego Organizatora Sportu
jest p. Robert Bejgier.
W 2015 r. były realizowane projekty z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Gmina uczestniczyła w programie Multisport, w ramach którego w dwóch szkołach podstawowych:
w Kowalewie Pomorskim i Pluskowęsach były prowadzone pozalekcyjne zajęcia sportowe.
Odbywały się w dwóch grupach 20 osobowych, trzy razy w tygodniu w wymiarze 90 min. Udział
gminy ograniczał się do udostępnienia bazy sportowej. Koszty zatrudnienia instruktorów pokrywało
MSiT oraz Urząd Marszałkowski.
Kontynuowany był również projekt „Umiem pływać”, w ramach którego 23 piętnastoosobowe
grupy klas I-III szkół uczestniczyły w zajęciach z nauki pływania. Po stronie gminy były koszty

wynajmu pływalni. Koszty zatrudnienia instruktorów i opiekunów grup, a także koszty dowozu
uczniów na zajęcia pozostawały po stronie MSiT oraz Kujawsko - Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu.
W ramach projektu „Animator Moje Boisko - Orlik 2012” gmina uzyskała dofinansowanie na okres
9 miesięcy po 1.000,00 zł brutto dla każdego z animatorów pracujących na Orlikach w Kowalewie
Pomorskim i w Wielkiej Łące.
Wszystkie szkoły uczestniczyły także w projekcie pn. „Likwidacja barier wykluczenia
cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”, w ramach którego dodatkowo pozyskały
zestawy komputerowe. Natomiast w ramach projektu "e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" szkoły
podstawowe z terenu gminy pozyskały zestawy tablic multimedialnych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie
Pomorskim w skład, którego wchodzi: Dom Kultury, Biblioteka Miejska wraz z trzema filiami
bibliotecznymi: Pluskowęsy, Wielkie Rychnowo i Wielka Łąka jako placówka samorządowa
prowadzi działalność kulturalno-rozrywkowo-edukacyjną oraz biblioteczną na terenie miasta i
gminy Kowalewo Pomorskie.
W roku 2015 zorganizowano wiele imprez skierowanych do szerokiego grona odbiorców nie
tylko z terenu gminy Kowalewo Pomorskie, ale również województwa, z terenu całej Polski i poza
jej granicami. M-GOK był głównym koordynatorem, organizatorem lub współorganizatorem
większości imprez ujętych w Gminnym Kalendarzu Imprez 2015 o charakterze artystycznoedukacyjno- rozrywkowo- sportowo-rekreacyjnym.
Zorganizowano:
•
XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (11.01.2015 r.), podczas którego
zebrano kwotę: 11.657,35 zł z przeznaczeniem na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia dzieci oraz godną opiekę medyczną dla seniorów. Sztab WOŚP jak co roku
utworzony został przy M-GOK z udziałem 15 wolontariuszy ze szkół
podstawowych z terenu miasta i gminy, Publicznego Gimnazjum, Przedszkola Publicznego,
uczestników WTZ, członków Klubu Seniora. Szefem sztabu był Wiktor Kamiński –
pracownik M-GOK. Podczas finału WOŚP zorganizowano koncert z udziałem
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Na zakończenie
XXIII Finału odpalono w postaci pokazu pirotechnicznego „Światełko do nieba”.
•
XVII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych” (24.01.2015 r.) - udział w nim
wzięło 180 wykonawców (92 zgłoszenia) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i
warmińsko-mazurskiego.
•
Bal Czytelnika (17.02.2015 r.) – organizowany corocznie dla najaktywniejszych młodych
czytelników przez Bibliotekę Miejską i filie biblioteczne. Bal uświetnił występ uczestników
WTZ i teatru Art-Re w przedstawieniu „ Wilk i zając na wakacjach”.
•
Gminny Dzień Kobiet (07.03.2015 r.) - koncert z udziałem zespołu p. Krzysztofa Sypka. Na
koncert zaproszono około 250 pań z terenu naszego miasta i gminy reprezentujących
organizacje i instytucje.
•
Konkurs wielkanocny (29.03.2015 r.) - do konkursu przekazano 165 prac, w tym: palmy
wielkanocne oraz ozdoby i upieczone ciasta. Po rozdaniu nagród wszyscy obecni zaproszeni
zostali do wspólnej degustacji potraw. Z programem artystycznym wystąpił zespół taneczny
„FAN” ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
•
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (17.04.2015 r.) - zaprezentowano wystawę
zdjęć z konkursu fotograficznego na temat zabytków naszego miasta.
•
Festyn z okazji „Dnia Ziemi”(22.04.2015 r.) - zorganizowany przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Udział w nim wzięły dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy oraz uczestnicy
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WTZ w Kowalewie Pomorskim. Konkurs organizowany jest od 23 lat. Celem konkursu jest
rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
w dniu 1 maja 2015 r. odbył się festyn na placu za budynkiem M-GOK. Festyn połączony
był z obchodami „Święta Flagi” oraz Jubileuszem 740-lecia nadania praw miejskich
artyści
operetki
naszemu
miastu.
Na
kowalewskiej
scenie
wystąpili
poznańskiej z programem „Zaczarowany świat opery i operetki”. Zorganizowano jak co
roku blok zabaw dla dzieci. Festyn majowy zakończono zabawą plenerową przy zespole
muzycznym Aplauz.
w dniu 3 maja 2015 r. z okazji 224 Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w sali
widowiskowej Domu Kultury z koncertem okolicznościowym wstąpił Chór 730-lecia.
XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz XIV powiatowe
eliminacje do XIV edycji Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Piosenki „Debiut 2015”
(16.05.2015 r.). Do udziału w Festiwalu zgłosiło się 55 wykonawców.
XXI Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy razem” i XV Integracyjne
Spotkania Sportowe Osób Niepełnosprawnych (20.06.2015 r.) - impreza corocznie
organizowana wspólnie z MGOPS, WTZ, Urzędem Miejskim i Kujawsko-Pomorskim
Zrzeszeniem LKS w Toruniu.
Otwarcie i wernisaż prac artysty malarza Marka Hoffmana (26.06.2015 r.) - przy
współudziale Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu p. Jerzego
Rochowiaka.
XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy (10-16.07.2015 r.) - organizowany corocznie,
udział w nim wzięło ponad 250 zawodników z terenu całej Polski. M-GOK przygotował dla
szachistów wyjazdy do Torunia, Grudziądza, Golubia-Dobrzynia, piknik szachowy oraz
wspólnie imprezy sportowe.
Festyn Parafialno - Miejski Św. Anny (26.07.2015 r.) - zorganizowany przy współudziale
Parafii p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim. Coroczny festyn miał na celu uczczenie
patronki naszej parafii oraz spędzenie wolnego czasu w gronie rodzinnym. Corocznie do
organizacji festynu włącza się Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w ramach akcji
„Bezpieczne i ekologiczne wakacje” organizując atrakcje i pokazy dla społeczeństwa. Festyn
zakończono zabawą plenerową przy zespole „Signum”.
„Wakacje z Domem Kultury” (10-14.08.2015 r.) - 30-osobowa grupa uczestników w wieku
od 7 do 13 lat spędzała mile czas na zajęciach integracyjno-rozrywkowych, wycieczkach
pieszych, konkursach, zajęciach plastycznych. Dla wszystkich uczestników zorganizowano
wyjazd do Kinder Parku w Toruniu. Na zakończenie wakacji z M-GOK dzieci otrzymały
dyplomy i drobne upominki.
Narodowe Czytanie (04.09.2015 r.) - impreza pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej,
mająca na celu przybliżenie polskiej kultury poprzez wspólne czytanie dzieł wybitnych
polskich pisarzy. W roku 2015 czytana wspólnie była „Lalka” Bolesława Prusa.
Kujawsko-Pomorskie Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne (06.09.2015 r.) - gospodarzem
dożynek była gmina Kowalewo Pomorskie. W części artystycznej wystąpiła młodzież ze
szkół z terenu miasta i gminy oraz zaproszone zespoły ludowe. Gwiazdą wieczoru był
zespół „Bayer Full”. Na zabawie plenerowej przygrywał zespół „Aplaus”.
Ekobiesiada 2015 (20.09.2015 r.) - zorganizowana po raz dwunasty, dofinansowana przez
WFOŚiGW w Toruniu. Impreza corocznie odbywa się w ramach kampanii „Sprzątanie
Świata- Polska”. Do konkursów ekobiesiady zgłosiło się 155 uczestników z terenu
miasta i gminy.
Dzień Papieski (11.10.2015 r.) - msza św. w kościele, złożenie wiązanek kwiatów pod
popiersiem Jana Pawła II oraz koncert Chóru 730-lecia w sali widowiskowej M-GOK w
Kowalewie Pomorskim. Dodatkowo Stowarzyszenie ARS zorganizowało wystawę związaną
z Janem Pawłem II. Biblioteka Miejska ogłosiła konkurs plastyczny na temat wizerunku
Jana Pawła II, wszystkie przekazane prace plastyczne zaprezentowano również w tym dniu

na wystawie pokonkursowej.
XXIII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej (17.10.2015 r.) - festiwalowe motto
brzmiało: „Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
•
Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11.11.2015 r.) - msza św. w intencji
Miasta i Ojczyzny w Kościele Parafialnym, koncert „W krainie Czardasza” z udziałem
artystów sceny poznańskiej w sali widowiskowej M-GOK. Odbyło się również spotkanie
pokoleniowe, zaproszono znamienitych mieszkańców Kowalewa, których obdarowano
pamiątkami naszego miasta.
•
„Biblio-wutezetka” (13.11.2015 r.) - impreza zorganizowana wspólnie z WTZ prezentująca
działalność obu placówek. Gośćmi honorowymi byli uczestnicy warsztatów z Aleksandrowa
Kujawskiego.
•
Dzień Pluszowego Misia” (22.11.2015 r.) - impreza wspólnie zorganizowana z biblioteką
dla dzieci z terenu miasta i gminy z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”.
•
Wieczór melomana” (05.12.2015 r.) - koncert piosenek Edith Piaf z udziałem artystów sceny
bydgoskiej.
•
„Mikołajki dla dzieci” (06.12.2015 r.) - Mikołaj wraz z Panią Mikołajową i Elfami
przemierzał ulicami miasta rozdając słodycze. O godz. 15.00 wszystkie dzieci
wraz z rodzicami zaproszone zostały na zabawy integracyjne w sali Domu Kultury.
•
„Wieczór świąteczny” (20.12.2015 r.) - na początku wieczoru świątecznego otwarto
wystawę prac plastycznych z konkursu bożonarodzeniowego. W tym samym dniu odbył się
także wernisaż artysty malarza Sławomira Jasienieckiego z Golubia-Dobrzynia. Na koncert
kolęd w wykonaniu Chóru 730-lecia do sali widowiskowej zaproszono przybyłych gości,
tam również wręczono nagrody zwycięzcom konkursu. Po koncercie członkowie chóru 730lecia zaprosili m.in. władze miasta, księży na spotkanie opłatkowe.
•
Powitanie Nowego Roku (31.12.2015 r.) - na placu za budynkiem M-GOK. Organizatorzy
przygotowali dla licznie przybyłej społeczności Kowalewa atrakcje w postaci zabawnych
konkursów z nagrodami oraz pokaz sztucznych ogni. W sali M-GOK odbył się wieczorek
sylwestrowy, na którym bawiły się 93 osoby.
M-GOK współpracuje z Radami Sołeckimi zarówno w okresie letnim jak i zimowym
organizując wspólnie szereg imprez plenerowych „Z wizytą u Was”, a w okresie zimowym
„Mikołajki” dla dzieci.
Przy M-GOK działa wielopokoleniowy 4-głosowy Chór 730-lecia, zespół śpiewaczy Klubu
Seniora. Prowadzone są zajęcia w sekcjach: „Klub Młodego Plastyka”, koło szachowe, taneczne,
rzeźbiarskie, ognisko muzyczne. Od wielu lat działa także: klub „Supełek”, Koło Kobiet
Kreatywnych, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub AA „Czas”, Stowarzyszenie ARS, Uniwersytet III
Wieku przy współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
•

d) Organizowanie i finansowanie lokalnych diagnoz, badań, sondaży pozwalających ocenić
aktualny stan problemów narkotykowych.
W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł „ otrzymano badania ankietowe „Młodzi i
substancje psychoaktywne 2015” - kontynuacja badań z roku 2014. Ankiety przeprowadzili
pedagodzy szkolni wśród: 100 uczniów klas VI szkoły podstawowej ( 43 dziewcząt i 57 chłopców) i
100 uczniów III klas gimnazjów (51 dziewcząt i 49 chłopców). Pytania w szkołach podstawowych
dotyczyły głównie spożywania alkoholu i palenia papierosów, natomiast w gimnazjum dotyczyły
dodatkowo narkotyków oraz dopalaczy. Wyniki ankiet pozwoliły określić skalę problemu w
naszych placówkach oświatowych oraz posłużyły do przeprowadzenia diagnozy w zakresie
problemów.
e) Szkolenia, konferencje.

W ramach środków przyznanych w budżecie placówek oświatowych dokształcano i
szkolono kadrę pedagogiczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pełnomocnik Burmistrza
Miasta Kowalewo Pomorskie ds przeciwdziałania Narkomanii oraz nauczyciele odpowiedzialni za
realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, biorą również udział w
innych dostępnych : spotkaniach, konferencjach i debatach na temat profilaktyki uzależnień.
E. Jasińska

