Uchwała Nr VII/43/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24 czerwca 2015 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 2012 r. poz. 124, Dz.U. z 2011 r. Nr 117 poz. 678, Dz. U. z 2015r. poz. 28) 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 2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
Uchwała Nr VII/43/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24 czerwca 2015 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 2012 r. poz. 124, Dz.U. z 2011 r. Nr 117 poz. 678, Dz. U. z 2015r. poz. 28), 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 2015 r.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2014
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. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Toruniu,
3. Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu – III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
4. Policja.
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”.
W roku 2014 swoją działalność kontynuował Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym i ich rodzin w Kowalewie Pomorskim. Od miesiąca października Punkt
jest obsługiwany przez nowego
instruktora terapii uzależnień. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom osób korzystających z punktu
zmieniono godziny jego otwarcia – w każdy
poniedziałek miesiąca ( naprzemiennie w godz. od 15.00-19.00 i od 10.00-14.00). Terapeuta
pracujący w punkcie udziela również porad i rozpoznaje problemy w zakresie wszystkich
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 opiekuńczowychowawczych
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 2014 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 – 62 wychowanków, jak również z ich rodzicami.
Prowadzone w roku 2014 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. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych.
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 01.05.2014r. do 30.11.2014r. Świetlica realizowała zadanie „Młodzi bez alkoholu
IV”, który został dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 4.352,40 złotych w ramach
otwartego konkursu ofert nr 3/2014
pn.
„ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM". Zadanie 2: Programy
wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym. Celem tego zadania jest przeciwdziałanie
uzależnieniom wśród młodego pokolenia, poprzez wyposażanie dzieci i młodzież w wiedzę na
temat używek, skutków ich zażywania oraz w umiejętność dokonywania właściwych wyborów.Na
realizację zadania składał się cykl spotkań z terapeutą uzależnień, trening umiejętności
interpersonalnych – prowadzony przez realizatora profilaktyki z Poradni Profilaktyczno –
Społecznej, Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Toruniu. Na
jednym ze spotkań, które poświęcone było wzmacnianiu więzi rodzinnych, obecne były matki
wychowanków. Dzieci i młodzież w czasie zajęć prowadzonych na miejscu odgrywały scenki
profilaktyczne; wymyślały hasła antyalkoholowe; oglądały filmy profilaktyczne; angażowały się w
podejmowanie prób – rozwiązywania problemów i sytuacji trudnych, umożliwiających poznawanie
konstruktywnych sposobów wspólnego ich rozwiązania; uczestniczyły w zajęciach plastycznych itp.
Jako alternatywę dla używek i nudy, zaproponowano wychowankom wycieczkę rowerową
do Mlewa, basen, wyjazd do kina na film „CZAROWNICA” i spektakl
w Baju Pomorskim pt. „DZIÓB W DZIÓB” oraz ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ.
Uwieńczeniem zadania był spektakl profilaktyczny przygotowany przez świetlicową młodzież, na
który zaproszeni zostali rodzice.
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 wypełniany 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 styczniu 2014 roku Dzień Babci i Dziadka,
podobnie jak w czerwcu 2014r. Dzień Mamy i Taty.
Dzieci brały czynny udział w dorocznej akcji „Sprzątanie Świata”, w konkursach lokalnych
takich jak: „Ekobiesiada”; konkurs plastyczny pn. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, konkurs
plastyczny w ramach festynu z okazji „Obchodów Dni Ziemi”, „Wielkanocny konkurs na
najpiękniejszą palmę, pisankę, kartkę świąteczną i stroik dekoracyjny”.

W grudniu Świetlica przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży wystawiła
Jasełka podczas Wigilii dla Osób Starszych i Samotnych.
Poza tym w styczniu 2014 placówka po raz drugi przystąpiła do akcji charytatywnej:
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas XXII finału, kwestując zebrano
539.72 zł.
FERIE ZIMOWE - W okresie od 03.02.2014r. do 14.02.2014r. trwały w Świetlicy zajęcia
zimowe. Uczestniczyło w nich 19 wychowanków. Zajęcia odbywały się w godzinach od 10.00 do
15.00. Dzieci każdego dnia miały zapewnione gro aktywnych zajęć połączonych z ciepłym
posiłkiem, który zakupiony został z Firmy Gastronomicznej „Jubilatka”.
Uczestnicy ferii dwukrotnie korzystali z pływalni w Wąbrzeźnie, z gier komputerowych, consoli
xbox, uczestniczyli w zajęciach plastyczno – technicznych i kulinarnych, a także grach i zabawach
tematycznych, zajęciach sportowo – ruchowych. Dodatkową atrakcją był wyjazd na Maraton
ZUMBY do Wąbrzeźna. Ponadto w pierwszym tygodniu odbyła się w świetlicy kolęda przy okazji
której poświęcone zostały nowo wyremontowane pomieszczenia. Na zakończenie świetlicowych
ferii zorganizowano Bal Karnawałowy, który połączono z Walentynkami.
WYPOCZYNEK LETNI - W okresie od 14 do 25 lipca 2014r. Świetlica Socjoterapeutyczna
prowadziła zajęcia letnie pn. „Wakacje z przygodą”. Brało w nich udział 25 wychowanków
placówki. Zajęcia finansowane były ze środków gminy. Uczestnicy mieli zapewniony ciepły
posiłek, napoje i słodkości.
Tegoroczny wypoczynek obejmował zarówno zajęcia prowadzone na miejscu jak
i jednodniowe wyjazdy.
Zajęcia zaczęto nietypowo, bo tzw. „nocką”, która miała miejsce z 14 na 15 lipca.
Uczestnicy mieli okazję odwiedzić siłownię OLYMP w Kowalewie, gdzie nieodpłatnie udostępniła
sprzęt
Pani
Lucyna
Szczekocka.
Dwukrotnie
korzystano
z
pływalni
w Wąbrzeźnie (bilety wstępu wykorzystane w ramach „Młodzi bez alkoholu IV). Odbyły się dwie
eskapady rowerowe, jedna do Pluskowęs, druga do Firmy EKO PARK mieszczącej się w Lipienicy.
Poza tym dzieci zwiedziły Zamek Golubski jak i spędziły aktywnie czas
w Forcie IV w Toruniu.
W trakcie zajęć na miejscu, w Świetlicy gościła p. Małgorzata Burchardt – Topolewska wraz z
Aksą – golden retrieverem, która prowadziła zajęcia z zakresu profilaktyki pogryzień.
Poza tym prowadzono zajęcia plastyczno – techniczne.
Zakończenie wakacji odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Mlewie, w ramach współpracy
z sołtysem Panem Ryszardem Lipińskim i mieszkańcami. Był grill, pokazy strażackie, zabawy i
konkurencje dla dzieci.
Łączny koszt tegorocznych letnich zajęć wyniósł 3.876,95 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset
siedemdziesiąt sześć złotych 95/100).
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 zaradzeniu problemom wychowawczym z jakimi rodzice na co
dzień się borykają.
Ad.5. Dzieci każdego dnia miały zapewniony 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. W roku
2014
w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2014
pn.
„ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO
– POMORSKIM". Zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym,
Świetlica przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia otrzymała
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.352,40 zł. na realizację zadania

„Młodzi bez alkoholu IV”.
Zadania wynikające z w/w 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.
MGOPS w 2014 roku kontynuował realizację projektu „Koniec z biernością” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest
współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koszt realizacji projektu w 2014 roku wyniósł 252.556,23 zł (tj. 226.037,83 zł kwota
dofinansowania, 26.518,40 zł wkład własny do projektu). W ramach projektu zostało zawartych
łącznie 54 kontraktów socjalnych w ramach których przeprowadzone zostały między innymi:
•
kursy zawodowe – 19 osób,
•
staże zawodowe – 12 osób,
•
kurs prawa jazdy – 1 osoba,
•
doradztwo zawodowe – 52 osoby,
•
treningi podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych – 51 osób,
- 20 rodzin niewydolnych wychowawczo skorzystało z:
−mediacji rodzinnych – 2 osoby,
−poradnictwa specjalistycznego – 10 osób,
−wsparcia przez asystenta rodziny – 8 rodzin,
- jedna osoba miała opłacone koszty podwyższenia wykształcenia.
W 2014 roku kontynuowano realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny
opracowanego na lata 2012-2014. Adresatami 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 2012-2014 było utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu
przywrócenia
im
zdolności
do
wypełniania
tych
funkcji,
poprzez
pracę
z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
W 2014 roku MGOPS zorganizował wypoczynek letni dla dzieci. Przy współpracy
z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wysłano 6 dzieci z rodzin kwalifikujących się do pomocy
społecznej na 14-sto dniowe kolonie do Włocławka (od 8 sierpnia do 14 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 2014 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 ( koszt kampanii 2460,00 zł). 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 realizowana poprzez promowanie konstruktywnych postaw,
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako
korzystnej alternatywy wobec wielu patologii.
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
1. Ulotka edukacyjno-konkursowa „Hop na narty” ,
2. Ulotka profilaktyczna „Bez tajemnic”,
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa ”Pokażcie się !”,
4. Ulotka profilaktyczna ”Mistrzowie obok nas”,
5. Plakat profilaktyczny„Teraz Twój czas”,
6. Ulotka profilaktyczno-konkursowa ”Mój czas”,
7. Dyplomy.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
1. Ulotka edukacyjno – konkursowa ”Zimowi medaliści”,
2. Ulotka profilaktyczna „Z kim przestajesz....”,
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa „Pokażcie się!”,
4. Ulotka profilaktyczna ”Młodzi Mistrzowie i Ty!”,
5. Plakat profilaktyczny„Teraz Twój czas!”,
6. Plakat „Szukamy Młodych Mistrzów- bezkonkurencyjni ”,
7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa „Nasz czas”,
8. Dyplomy.
MATERIAŁY FAMILIJNE
1. Ulotka edukacyjna „Poznaj świat swojego dziecka”,
2. Ulotka edukacyjna „ Ciąża? Mądrze decyduj o przyszłości dziecka”,
3. Ulotka profilaktyczno-edukacyjna „Pokaż dziecku swój świat”,
4. Plakat profilaktyczny „Mądrze decyduj o przyszłości dziecka”.
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI
1. Scenariusze zajęć Warsztaty: Psychologiczne aspekty wspierania uczniów
2. 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 2014”
W ramach
kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych – dwa dla uczniów szkół
podstawowych i trzy dla gimnazjalistów
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszych
szkół:
–
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące 1 uczennica odebrała nagrodę w konkursie
ulotkowym „ Hop na narty”,
–
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim 3 uczniów odebrało nagrody w
konkursie plastyczno-literackim „Mój czas”,
– Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim 1 uczeń odebrał nagrodę w konkursie
plastyczno-literackim „Nasz czas”,
– Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim - 2 uczniów odebrało nagrody w
konkursie plastyczno-literackim „Mój czas”.
W placówkach oświatowych na terenie gminy realizowane są wewnętrzne
profilaktyczne oraz konkursy związane tematycznie z uzależnieniami.

programy

Lp.

1

2

3

4
5
6

7

8

Tematyka

Rodzaj działań
profilaktycznych

Grupa
docelowa

Podniesione
Liczba
dodatkowe
uczestników
koszty

Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
Cykl działań
Kampania Zachowaj
„Z kim przystajesz- Trzeźwy Umysł
Wszyscy
407
rozpoznawanie
uczniowie
zagrożeń płynących
uczestnicy
z zachowań innych
Rodzice
zebrań
osób”
z rodzicami
Problem uzależnień
Dwugodzinne warsztaty
od komputera,
profilaktyczne pt.
Internetu, telefonu
„Świadomi zagrożeń”
komórkowego,
Uczniowie kl I
140
prowadzone przez
alkoholu,
przedstawiciela Powrotu
narkotyków,
z U”
nikotyny.
„Co to jest
Miesięcznik
profilaktyka?”,
adresowany
407
Artykuły profilaktyczne
„Przemoc boli”,
jest do
w gazecie „Pegaz”
„Uzależnienia
wszystkich
behawioralne”
gimnazjalistów
„Nad przepaścią” Spektakl profilaktyczny Uczniowie kl I 140 osób
Mieszkańcy
„Szkoła bez
miasta i gminy
Piknik rodzinny
ok. 1 000
przemocy”
Kowalewo
Pom.
Propagowanie
Mieszkańcy
700
działań
miasta i gminy
Obchody X-lecia
profilaktycznych,
Kowalewo
gimnazjum
rozdawanie
Pom.
folderów
Zagrożenia
Program wychowawczy
i pułapki
i Program profilaktyki
współczesnego
środowiska szkolnego
407
świata, promocja (godziny do dyspozycji
Wszyscy
zdrowego stylu
wychowawcy klasy,
uczniowie
życia, kształtowanie spotkania
postawy
z pedagogiem szkolnym)
proekologicznej
Pogadanka
Wszyscy
zorganizowania przez
uczniowie
funkcjonariuszy
„Odpowiedzialność
Komendy Powiatowej
150
karna nieletnich”
Policji w GolubiuDobrzyniu

Zakup monitoringu W ramach programu
9 i czujki dymu
'Gimnazjum fair play”
papierosowego

Wszyscy
uczniowie

-

-

500 zł
1 000 zł
5 000 zł

-

-

407
26 050 zł
dotacja

Lp.

1

2

3

Tematyka

Rodzaj działań
profilaktycznych

Grupa
docelowa

Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
Pogadanki w ramach
Profilaktyka
Wszyscy
lekcji wychowawczych
360
antynikotynowa
uczniowie
Pogadanki z
wychowawcą w ramach
Środki
lekcji wychowawczych
uzależniające –
Rozdawanie ulotek
narkotyki i
edukacyjnych dla
dopalacze,
uczniów i rodziców
przyczyny i skutki
Pedagogizacja rodziców
uzależnienia
na zebraniach

Profilaktyka
Uzależnień

Kampania Zachowaj
Trzeźwy Umysł

1

Uczniowie
kl IV-VI

-

Uczniowie
kl IV-VI

180
uczestnicy
zebrań
z rodzicami

Lekcje wychowawcze na
temat: emocji,
asertywności, tolerancji,
Wszyscy
autorytetów
uczniowie
Pogadanki wychowawcze
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
Prelekcja
Dzieci i narkotyki
Rodzice
Funkcjonowanie
społeczne i
komunikacja
interpersonalna

2

Co wiem o
narkotykach?

3

Ochrona zdrowia

4

Profilaktyka
Uzależnień

Pogadanka, ankieta
Pogadanka

Kampania Zachowaj
Trzeźwy Umysł

Zapobieganie
nałogom,
uzależnieniom

-

20

150 zł

Uczniowie kl
V

19

-

Rodzice

50

-

Uczniowie
kl IV-VI

43

Rodzice

1

-

180

Rodzice

4

Podniesione
Liczba
dodatkowe
uczestników
koszty

uczestnicy
zebrań
z rodzicami

Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
Zajęcia profilaktyczne
Uczniowie
prowadzone przez
pedagoga i
wychowawców,
wynikające z programu
wychowawczego szkoły i
programu
Rodzice

115

-

profilaktycznego
115
Pogadanki w ramach
zebrań z rodzicami

2

3
Lp.

1
2

3

4

5

6

7

Propagowanie
zdrowego stylu
życia
Profilaktyka
Uzależnień
Tematyka

„Nie pal przy mnie
proszę”
„Znajdź właściwe
rozwiązanie”
Moje zdrowie
( środki
uzależniające,
skutki palenia,
picia, zażywania,
dbam o swoje
zdrowie)
Szkodliwość
palenia papierosów,
picia alkoholu i
zażywania
narkotyków
Podejmowanie
decyzji ze
szczególnym
uwzględnieniem
odmawiania
Kultura wolnego
czasu
Profilaktyka
Uzależnień

Okolicznościowe
Uczniowie
haapeningi :
rodzice ,
- „Dzień bez Papierosa”,
nauczyciele
- „Dzień Życzliwości”.
Kampania Zachowaj
Uczniowie
Trzeźwy Umysł
kl IV-VI
Rodzice
Rodzaj działań
profilaktycznych

Grupa
docelowa

150

-

uczestnicy
zebrań
z rodzicami

-

43

Podniesione
Liczba
dodatkowe
uczestników
koszty

Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
Program edukacji
Uczniowie
66
antynikotynowej
kl I-III
Program profilaktyki
Uczniowie
68
palenia tytoniu
kl IV-VI
50
Pogadanki na godzinach
wychowawczych

Uczniowie
kl V-VI

-

-

68
Zajęcia profilaktyczne

Uczniowie
kl IV-VI

68

Obchody Światowego
dnia bez papierosaplakaty, ulotki
Pogadanki z pedagogiem
Kampania Zachowaj
Trzeźwy Umysł

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

178

-

68
uczestnicy
zebrań
z rodzicami

-

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim:
1) przeprowadzili spotkania z uczniami szkół rejonu PP Kowalewo Pomorskie, w których wzięło
udział ok. 500 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. pozalekcyjn e

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 2012/2013 i 2013/2014.
Szkoły prowadziły następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim – prowadziło zajęcia:
świetlicowe, wspomagające, z uczniem nauczanym indywidualnie, dydaktyczno-wyrównawcze, dla
uczniów z trudnościami w uczeniu się, rozwijające, przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
wyrównujące różnice programowe, pedagogiczne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, korekcyjne,
rozwijające, porady i konsultacje, przygotowujące do konkursów przedmiotowych, sportowe,
wspomagające dla uczniów z dysleksją, taneczne, przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla
ucznia nauczanego indywidualnie, biblioteczne, korekcyjno-kompensacyjne, formacyjne dla
uczniów, konsultacje przedmiotowe, chór szkolny, koło: historyczne, matematyczne, informatyczne,
teatralne, taneczne, Caritas, zespół muzyczny The Cover Band, telewizja Gim TV, Ruch – Światło
– Życie (Oaza), wolontariat w przechowalni psów.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim – prowadziła zajęcia: gry i
zabawy w klasach I-III, koła: przedmiotowe, taneczne, „Młodzi Odkrywcy”, harcerstwo, ZDW,
zajęcia sportowe.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie – prowadziła zajęcia: świetlicowe,
dydaktyczno – wyrównawcze kl. III, wspomagające nauczanie matematyki kl. IV, przygotowujące
do konkursów matematycznych, sportowe z mini piłki siatkowej dla kl. IV-VI, dydaktyczno –
wyrównawcze w klasie II, korekcyjno – kompensacyjne dla kl. III, dydaktyczno –wyrównawcze dla
kl. I, przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego kl.
IV, dziennikarskie, przygotowujące do konkursów, socjoterapeutyczne dla kl. „0” - VI, dodatkowe z
j. angielskiego kl.IV-VI, z rytmiki dla oddziału 5 i 6 latków, sportowe z piłki nożnej dla kl. IV-VI,
logopedyczne dla „0” –VI, dydaktyczno – wyrównawcze kl. III, wspomagające przygotowanie do
sprawdzianu szóstoklasisty, matematyczne dla kl. II, a także koła: matematyczne kl. V i VI,
przyrodnicze – przygotowanie do konkursów, matematyczne dla kl. II, muzyczne (fletowe),
Przyjaciół Biblioteki, przyrodnicze – przygotowanie do konkursów i zespół wokalno – taneczny.
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach – prowadziła koła: matematyczne,
języka polskiego, miłośników książki, zajęcia sportowe, „Chcę wiedzieć więcej”, chór „Biedronki”
oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – prowadziła koła: przygotowujące do sprawdzianu,
dziennikarskie, matematyczne w klasach I-III oraz IV-VI, j. angielskiego, artystyczne, muzyczne,
sportowe, Caritas, przyrodnicze, przyjaciół biblioteki, polonistyczne, ortograficzno-matematyczne
kl. II i III.

W okresie ferii zimowych w szkołach prowadzono dla dzieci i młodzieży następujące
zajęcia:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim – rodzaj zajęć: rekolekcje dla
uczniów w Grudziądzu, turniej piłki nożnej chłopców, zajęcia teatralne, wyjazd na łyżwy
do Torunia, zajęcia komputerowe, turniej LOL, zajęcia taneczne, piłka ręczna, noc w szkole, tenis
stołowy, piłka nożna, zajęcia z jazdy na rolkach, zajęcia artystyczne.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim – rodzaj zajęć: wyjazd na
basen do Wąbrzeźna., zajęcia sportowe – rozgrywki badmintona, warsztaty dziennikarskie,
warsztaty plastyczne dla klas IV – VI, wyjazd do kina do Torunia.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie – rodzaj zajęć: szkolny turniej
badmintona „MatchPoint”- gry pojedyncze, zajęcia matematyczne, szkolny turniej badmintona
„MatchPoint” gry podwójne, Halowy Turniej Piłki Nożnej „FutsalCup”- Zimowa Piłka dla kl. IVVI.
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach – rodzaj zajęć: sportowe
i wyjazdowe.
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 2014 imprezy sportowo – rekreacyjne były realizowane zgodnie z kalendarzem imprez.
W dniu 28 marca 2014 r. w hali Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie
Pomorskim odbyły się II Gminne Zawody Sprawnościowe klas I - III dla uczniów Szkół
Podstawowych. Imprezie towarzyszyło hasło: „ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO". W rywalizacji
wzięli udział uczniowie 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 31 maja 2014r. odbyły się II Gminne Igrzyska Sportowe szkół podstawowych z
terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Na obiektach Centrum Rekreacji i Sportu spotkali się
uczniowie klas IV-VI, którzy sprawdzili swoje umiejętności w różnych indywidualnych i
zespołowych dyscyplinach sportowych.
W roku 2014 zrealizowano przez gminę Kowalewo Pom. program „Gimnazjum fair play”
w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą
„Razem bezpieczniej”, na który wydatkowano kwotę 111850,00 zł, z tego: środki przyznane w
ramach dotacji 94670,00 , środki własne 17180,00.
Środki wydatkowano na:
1. utworzenie szkolnego radia „Fair play” : przeprowadzono warsztaty z emisji głosu i zajęcia
radiowe, zakupiono radiowęzeł;
2. organizację II Gminnych Igrzysk Sportowych
3. doposażono Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim w system monitoringu i czujki
dymu papierosowego.
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 organizatorem Gminnych Igrzysk Sportowych,
współorganizatorem XXI Międzynarodowego Turnieju Szachowego oraz Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Ręcznej Dziewcząt klas V.
Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" z 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

VI edycji Wyścigu kolarskiego ligi UKS o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego oraz
współorganizatorem IV Rajdu Rowerowego pod nazwą” Tour de Kowalewo”.
Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIJCZYK" Publiczne Gimnazjum w Kowalewie
Pomorskim. W 2014 r. w UKS „Olimpijczyk” funkcjonowały 4 zespoły młodzieżowe (młodziczka
młodsza, młodziczka, juniorka młodsza i juniorka oraz drużyna seniorska trenująca piłkę ręczną
plażową.
Koordynatorem sportu szkolnego i dysponentem środków Gminnego Organizatora Sportu
jest p. Robert Bejgier.
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 2014 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 2014 o charakterze artystycznoedukacyjno- rozrywkowo- sportowo-rekreacyjnym:
•
Koncert kolęd w wykonaniu duetu akordeonistów z Ukrainy (03.01.2014 r.) - artyści
zaprezentowali kolędy polskie jak i ukraińskie, zgromadzona liczna publiczność oklaskiwała
artystów gromkimi brawami,
•
XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01.2014 r.), podczas którego
zebrano kwotę: 11.916,92 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 30 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 XXII Finału odpalono w
postaci pokazu pirotechnicznego „Światełko do nieba”,
•
XVI Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych” (25.01.2014 r.), udział w nim
wzięło 130 wykonawców (72 zgłoszenia) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego. Grand Prix zdobyła Dominika Dreszler reprezentująca Dom
Kultury w Górsku,
•
Bal Czytelnika (12.02.2014 r.) – organizowany corocznie dla najaktywniejszych młodych
czytelników przez Bibliotekę Miejską i filie biblioteczne. Bal uświetnił występ uczestników
WTZ,
•
Koncert Walentynowy „Niezapomniane piosenki Anny German”(14.02.2014 r.) z udziałem
artystów sceny bydgoskiej. Koncert przyjęty został bardzo serdecznie przez licznie
zgromadzoną publiczność. W tym samym dniu otwarto wystawę prac plastycznych Marka
Heberleja pt. „Życie i twórczość Anny German”. Pan Marek jest członkiem stowarzyszenia
ARS , mieszkańcem naszej gminy. Prace wykonane w ołówku, portrety Anny German
spotkały się z dużym uznaniem odwiedzających wystawę,
•
Gminny Dzień Kobiet (08.03.2014 r.) - koncert z udziałem trzech tenorów operetki
poznańskiej. Na koncert zaproszono około 250 Pań z terenu naszego miasta i gminy
reprezentujące organizacje i instytucje,
•
Koncert „Muzyczne Trasy – Tańce Świata” z udziałem artystów meksykańskich zespołu
„Los Amigos”(05.04.2014 r.) - kolejny koncert z cyklu „wieczorki melomana”. Zespół
wciągnął do wspólnej zabawy zachwyconą publiczność,
•
Konkurs wielkanocny (13.04.2014 r.) - do konkursu przekazano 155 prac, w tym: palmy
wielkanocnych, stroiki, ozdoby wielkanocne oraz 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
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Pomorskim,
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (11.04.2014 r.) zaprezentowano wystawę zdjęć
z konkursu fotograficznego na temat zabytków naszego miasta,
Festyn plastyczno-fotograficzny z okazji „Dnia Ziemi” (25.04.2014 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
WTZ w Kowalewie Pomorskim. Konkurs organizowany od 22 lat. Celem konkursu jest
rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz eliminacje do XIII
edycji Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Piosenki „Debiut 2014” (11.05.2014 r.). Do
udziału w Festiwalu zgłosiło się 55 wykonawców. Grand Prix Festiwalu zdobyła Nastia
Smirnova z Grudziądza. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się m.in. Justyna
Biesiada z Kowalewa Pomorskiego,
w dniu 1 maja 2014 roku odbył się festyn na placu za budynkiem M-GOK oraz obchody
„Święta Flagi”, 20-lecie Gońca Kowalewskiego i 10-lecie wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Zorganizowano jak co roku blok zabaw dla dzieci. W porze wieczornej odbył
się gościnny koncert zespołu ŻUKI. Festyn majowy zakończono zabawą plenerowa przy
zespole muzycznym Aplauz. W tym samym dniu odbył się również festyn pn. „Wiosna w
Dolinie Drwęcy” organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Drwęcy”
w dniu 3 maja 2014 r. z okazji 223 Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w sali
widowiskowej Domu Kultury z koncertem okolicznościowym pt. „Święta miłości Kochanej
Ojczyzny „ wystąpili artyści sceny krakowskiej,
XX Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy razem” i XIV Integracyjne
Spotkania Sportowe Osób Niepełnosprawnych (14.06.2014 r.) - impreza corocznie
organizowana wspólnie z MGOPS, WTZ, Urzędem Miejskim i Kujawsko-Pomorskim
Zrzeszeniem LKS w Toruniu. W zmaganiach sportowych udział wzięło 396 osób, w tym 225
zawodników z 21 instytucji. Impreza odbyła się po raz pierwszy na terenie Centrum
Rekreacji i Sportu,
Plener malarski z udziałem studentów II roku Instytutu Artystycznego Wydziału Malarstwa
UMK w Toruniu (01-07.07.2014 r.). Przy tej okazji zorganizowano już po raz kolejny miniplener dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy. Plener zakończono uroczystym
wernisażem prac plastycznych studentów i uczestników mini-pleneru. Dzieci i młodzież
otrzymały upominki i dyplomy,
XX Międzynarodowy Turniej Szachowy (10-16.07.2014 r.) - organizowany corocznie ,
udział w nim wzięłon 298 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(27.07.2014 r.)-zorganizowany przy współudziale
Parafii p.w. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim. Coroczny festyn miał na celu uczczenie
patronki naszej parafii oraz zebranie funduszy na organizację wakacji dla dzieci i młodzieży
odbywających się w
M-GOK. W ramach akcji „Bezpieczne i ekologiczne wakacje”
prowadzonej przez Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” z Torunia, przeprowadzono
pokaz służb ratowniczych oraz tresurę psa „Bolo”. Gwiazdą wieczoru był Sławek Lisowski
z Warszawy. Do tańca przygrywał zespół muzyczny Eryk&Company.
„Wakacje z Domem Kultury” (04-14.08.2014 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 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na zakończenie wakacji z M-GOK
dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki,
Dożynki Gminno-Parafialne (31.08.2014 r.) - organizowane corocznie wspólnie z Urzędem
Miejskim oraz Radami Sołeckimi . Gospodarzem dożynek było sołectwo Szychowo. W
części artystycznej wystąpiła młodzież ze szkół z terenu miasta i gminy. Gwiazdą wieczoru
był zespół „Coco Afro”. W konkursie wieńców I miejsce zdobyło sołectwo Chełmoniec,
ozdób sołectwo Borówno. W sołeckim turnieju I miejsca przypadły sołectwom: Chełmoniec

i Piątkowo,
•
Ekobiesiada 2014 (14.09.2014 r.) - dofinansowana przez WFOŚiGW w Toruniu. Impreza
corocznie odbywa się w ramach kampanii „Sprzątanie Świata- Polska”. Do konkursów
ekobiesiady zgłosiło się 161 uczestników z terenu miasta i gminy. Ekobiesiada połączona
została z imprezą LGD „Zdrowe i piękne, bo nasze”, na który zaproszono koła gospodyń,
stowarzyszenia, zespoły artystyczne z terenu LGD,
•
Dzień Papieski (12.10.2014 r.) - msza św. w kościele, złożenie wiązanek kwiatów po
popiersiem Jana Pawła II oraz koncert Chóru 730-lecia w sali widowiskowej M-GOK w
Kowalewie Pomorskim,
•
XXII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej (18.10.2014 r.)- festiwalowe motto
brzmiało: „W podziękowaniu za kanonizację Jana Pawła II”, zainspirowało młodych
wykonawców do poszukiwania odpowiedniego repertuaru. Grand Prix Festiwalu zdobyła
Paulina Paczkowska z Czernikowa,
•
Wieczór melomana „Koncert poezji śpiewanej” (25.10.2014 r.) - na koncercie
zaprezentowano piosenkę warszawską,
•
Obchody Narodowego Święta Niepodległości (11.11.2014 r.) - msza św. w intencji Miasta i
Ojczyzny w Kościele Parafialnym, koncert z udziałem artystów sceny poznańskiej w sali
widowiskowej M-GOK. Cena biletu wstępu wynosiła 5 zł od osoby z przeznaczeniem na
Mikołajki dla dzieci organizowane w M-GOK,
•
„Mikołajki dla dzieci” (06.12.2014 r.) - Mikołaj wraz z Panią Mikołajową i Elfami
przemierzał ulicami miasta, odwiedzał także szkoły, przedszkole, instytucje rozdając
słodycze. O godz. 12.00 wszystkie dzieci wraz z rodzicami zaproszone zostały na
przedstawienie „Królowa Śniegu ”w sali Domu Kultury.
•
„Wieczór świąteczny” (21.12.2014 r.) - na początku wieczoru świątecznego otwarto
wystawę prac plastycznych z konkursu bożonarodzeniowego. Na koncert kolęd w
wykonaniu Chóru 730-lecia zaproszono przybyłych gości do sali widowiskowej, tam
również wręczono nagrody zwycięzcom konkursów. Po koncercie członkowie chóru 730lecia zaprosili m.in. władze miasta, księży na spotkanie opłatkowe
•
Powitanie Nowego Roku (31.12.2014 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 bawiło się 115 osób.
M-GOK współpracuje owocnie 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.
Dom Kultury współpracuje z wszystkimi organizacjami działającymi na terenie całej gminy,
organizując
lub współorganizując większość imprez i spotkań. 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, od dwóch lat Uniwersytet III Wieku przy
współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Co piątek odbywają się spotkania młodzieży katolickiej z ks. Wikariuszem Adamem Lisem.
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 2014”. Ankiety przeprowadzili pedagodzy szkolni wśród: 100 uczniów
klas V szkoły podstawowej ( 43 dziewcząt i 57 chłopców) i 100 uczniów II 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 pozwolą określić skalę problemu w naszych placówkach oświatowych

oraz posłużą do przeprowadzenia diagnozy w zakresie problemów.
Badanie zostały
przeprowadzone w taki sposób aby umożliwić ich ewaluacje w roku 2015 – będą to analogicznie
klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.
e) Szkolenia, konferencje.
W ramach środków przyznanych w budżecie placówek oświatowych dokształcano i
szkolono kadrę pedagogiczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:
- seminarium dla pedagogów szkolnych pt. „Problematyka uzależnień w szkole” – koszt 240,00 zł
od osoby,
- „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych.” - Szkolenie organizowane przez
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w którym brało udział 3 nauczycieli
Gimnajzum.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
miesiącu styczniu 2014 roku zorganizowano i przeprowadzono Warsztaty edukacyjno-szkoleniowe
dla pedagogów i nauczycieli zajmujących się profilaktyką we wszystkich placówkach oświatowych
na terenie naszej gminy ( ogólny koszt 650,00). Program warsztatów obejmował:
- przegląd i prezentację najpopularniejszych środków psychoaktywnych,
- slang młodzieżowy – omówienie,
- testy na obecność narkotyków i sposoby na ich oszukanie,
- syllabus dla rodziców,
- zasady współpracy na linii rodzice- szkoła,
- zasady postępowania szkoły z uczniem: po inicjacji, pod wpływem, w posiadaniu środka.
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

