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SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  

ZA 2012 ROK. 
 
 Uchwałą Nr XII/98/2011 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2011 roku  

przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Krościenko Wyżne na 2012 r. zmieniony:  

 Uchwałą Nr XIII/110/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 lutego 2012 roku  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2012 rok, 

 Uchwałą Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 sierpnia 2012 roku  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2012 rok, 

 Uchwałą Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2012 rok, 

 

 Podstawowymi zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych było: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu,  

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 
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6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

  Ponadto nadrzędnym celem programu było podjęcie działań w celu zmniejszenia 

zjawisk patologicznych poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. 

 

 W 2012 roku plan na całość zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej wynosił 

56 000,17 zł, z czego wydatkowano 54 730,32 zł. Środki finansowe przeznaczone na 

realizację programu wykorzystano na następujące zadania: 

 

1. Szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych. Zorganizowano  

jedno szkolenie, które przeprowadzono na terenie gminy przez Centrum Działań 

Profilaktycznych. W szkoleniu udział wzięło 5 osób i na to zadanie została 

przeznaczona kwota 600,00 zł. 

2. Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego wydatkowano kwotę  

1 200,00 zł. Do zadań punktu należało wspieranie osób w różnych kategoriach 

problemów, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. Pomocą Punktu 

objęte były osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, współuzależnione, rodziny 

osób uzależnionych oraz osoby, których dotyczy problem przemocy. Punkt działał  

w okresie od stycznia do grudnia 2012 r., łącznie był czynny przez 12 miesięcy.  

W okresie tym osoba prowadząca przepracowała 48 godzin. Z pomocy ogółem 

skorzystało 13 osób w tym: 9 osób uzależnionych od alkoholu oraz 4 osoby 

współuzależnione. Razem udzielono 28 porad przez certyfikowanego specjalistę 

psychoterapii uzależnień. Osobom zgłaszającym się do Punktu udzielono pomocy w 

zakresie: poradnictwa dotyczącego leczenia uzależnienia od alkoholu, mikroedukacji i 

motywacji do podjęcia leczenia, informacji o dostępnych sposobach i punktach 

leczniczych (ich zakresie leczenia, rejestracji, adresach i telefonach), jak również w 

zakresie wstępnego diagnozowania uzależnienia, przeprowadzonego za pomocą 

rozmowy wstępnej i kwestionariuszy diagnostycznych. Rodzinom osób uzależnionych 

udzielono wsparcia oraz informacji o samej istocie uzależnienia. Prowadzona była 

również praca z osobami w celu zmotywowania ich do podjęcia systematycznej 

psychoterapii w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub w Poradni 

Odwykowej. Zainteresowanym przekazywano informacje o działających programach 
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w ramach pomocy Unijnej. Jedna z tych osób podjęła terapię w Poradni Odwykowej, 

jedna osoba ukończyła zajęcia terapeutyczne w ramach Programu Unijnego. 

3. Na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i wynagrodzenie dla Pełnomocnika wydatkowano kwotę 5 237,45 zł. 

4. Ponadto prowadzono kontrolę rynku sprzedaży alkoholu na terenie gminy 

Krościenko Wyżne. Komenda Miejska Policji w Krośnie przeprowadziła ok. 10 

kontroli rynku sprzedaży alkoholu w każdym kwartale 2012 r. Na to zadanie 

przeznaczono kwotę 1 200,00 zł. 

5. Podjęto również działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu 

osób uzależnionych od alkoholu. Na to zadanie przeznaczono kwotę 4 077,48 zł  

(10 opłat sądowych oraz 14 opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu wydanych 

przez biegłych sądowych, a także pokryto zaliczkę na wykonanie badań przez 

biegłych sądowych w kwocie 37,48 zł). 

6. Promowano także kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, na ten cel została 

przeznaczona kwota 600,00 zł. Otrzymane materiały zostały przekazane  

do wykorzystania przez nauczycieli i pedagogów w Placówkach Oświatowych  

w Krościenku Wyżnym. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, 

zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań 

prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W kampanii w szkole 

podstawowej brało udział około 70 uczniów. Kampania miała na względzie 

poszanowanie zdrowia a nawet życia, dlatego też nauczyciele korzystając z ulotek 

poruszali ważne tematy na lekcjach wychowawczych, uświadamiając uczniom  

o skutkach jakie niesie za sobą korzystanie z używek. Zorganizowany został na 

stadionie Dzień Sportu zwany „Małą olimpiadą”. W młodszych klasach zgodnie  

z hasłem „zdrowie to podstawa” dzieci miały prowadzone lekcje o tej tematyce 

(poznały etapy powstawania soku oraz same mogły zrobić soki na lekcji). 

Zorganizowano również quiz, by poznać stan wiedzy dzieci na temat zdrowego 

odżywiania się. Do I etapu kampanii zostały wysłane prace indywidualne dzieci klas 

młodszych, tj. autoportrety i ulotki sportowo – konkursowe „Żabka czy motylek?”. 

Zostały również nakręcone filmy do konkursu „Ruszajmy się!”. Zaangażowanych 

uczniów w kampanię nagrodzono daszkami i dyplomami. Natomiast w gimnazjum 

prowadzone były konkursy takie jak: konkurs plastyczno – literacki „Autoportret”, 
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„Szukamy Młodych Mistrzów”, „Ponadprzeciętni”, „Ruszajmy się (Ruch to zdrowie)” 

oraz konkurs ulotkowo - internetowy „Jak rybka w wodzie”.   

7. Zorganizowano również Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – na ten cel 

przeznaczono kwotę 294,80 zł (zakupiono puchary i nagrody). Turniej tenisa odbył się 

w dniu 3 marca 2012 r. na hali sportowej w Krościenku Wyżnym. W turnieju 

uczestniczyli wszyscy chętni niezrzeszeni w sekcji tenisa stołowego. Turniej był 

przede wszystkim okazją do spędzenia miło wolnego czasu i wzięcia udziału  

w sympatycznej zabawie. Wszyscy uczestnicy, którzy zajęli pierwsze dwa miejsca w 

swoich kategoriach wiekowych, uzyskali prawo gry na etapie mistrzostw powiatu. 

Patronat nad Turniejem był objęty przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne, natomiast 

puchary i nagrody zakupiono ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

8. Organizowano także wycieczki do teatru i kina. Na to zadanie przeznaczono kwotę 

500,00 zł. Szkoła Podstawowa w dniu 9 października 2012 r. uczestniczyła  

w wycieczce do Trzcinicy do „Karpackiej Troi”. Skansen Karpacka Troja powstał  

w miejscu odkrycia jednego z najstarszych grodzisk w Polsce zwanego Wałami 

Królewskimi, którego początki sięgają wczesnej epoki brązu. Dokonano na nim 

odkryć archeologicznych datowanych na początki epoki brązu i wczesne 

średniowiecze. Karpacka Troja to połączenie tradycyjnej formy skansenu oraz 

nowoczesnej placówki muzealnej. W wycieczce wzięło udział 35 uczniów. 

9. Programy profilaktyczne – na programy przeznaczono kwotę 1 600,00 zł . 

Zakupiono pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”, na który przeznaczono 

kwotę 615,00 zł, a także odbyło się 5 spektakli profilaktyczno – teatralnych z zakresu 

profilaktyki alkoholowej, na które wydatkowana została kwota 985,00 zł. W szkole 

podstawowej odbyły się 2 spektakle, takie jak: „Taka jest moja kultura”  

i „Nie przeklinaj”, w których udział wzięło ok. 136 uczniów. Natomiast w 

gimnazjum odbyły się 3 spektakle: „Silniejsze ode mnie” (udział wzięło ok. 130 

uczniów), „ Być uczniem” (ok. 200 uczniów) oraz „To on mi kazał” (ok. 200 

uczniów).  

10. Zorganizowano wypoczynek letni w formie tygodniowych rekolekcji dla młodzieży. 

Rekolekcje te odbywały się w ośrodku młodzieżowym „Nadzieja” w Wybrzeżu koło 

Dubiecka w dniach od 20.08-26.08.2012 r. Ten rodzaj wypoczynku promował wśród 

młodzieży zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek. W czasie rekolekcji 

młodzież miała również możliwość pogłębić swoją świadomość religijną oraz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_(archeologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82y_Kr%C3%B3lewskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82y_Kr%C3%B3lewskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Epoka_br%C4%85zu
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uwrażliwić na potrzebę kształtowania swojego charakteru poprzez różnego rodzaju 

konkursy, spotkania, zajęcia  dydaktyczne. Wypoczynek był również czasem 

rozbudzania uczuć religijnych, patriotycznych. W rekolekcjach wzięło udział 12 osób 

i wydatkowana została kwota 1 999,92 zł. 

11. Zorganizowana była również „Wigilia Integracyjna” dla mieszkańców gminy 

Krościenko Wyżne, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2012 r. i na to zadanie 

przeznaczono kwotę 3 500,00 zł. W spotkaniu wigilijnym wzięło udział około 150 

osób zarówno z miejscowości Krościenko Wyżne jak i z Pustyn oraz goście 

zaproszeni. 

12. Na wyposażenie i naprawę placów zabaw, rekreacyjno- sportowych została 

przeznaczona kwota 9 490,50 zł. Zakupiono zestaw zabawowy oraz huśtawkę 

wahadłową podwójną, a także materiały potrzebne do naprawy i zabezpieczenia 

wcześniej zakupionego sprzętu. 

13. Zorganizowana została także impreza integracyjna „ Opłatek 2012 r.” promująca 

trzeźwość w Gminie Krościenko Wyżne. Na to zadanie przeznaczono kwotę  

499,21 zł. Impreza integracyjna odbyła się 28 grudnia 2012 r. i została przygotowana 

przez młodzież KSM pod kierunkiem ks. Opiekuna Grzegorza Czerwonki. W zabawie 

udział wzięło ponad 200 osób, które miło i radośnie spędziły swój wolny czas. 

14. Na prowadzenie Świetlicy Młodzieżowej przeznaczono kwotę 4 186,00 zł . Świetlica 

znajduje się w budynku Przedszkola Samorządowego. Zajęcia świetlicowe odbywały 

się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki. W zajęciach udział wzięło  

ok. 10 osób, natomiast w okresie wakacyjnym uczestniczyło ok. 20 uczniów. Sala 

wyposażona była w komputery z dostępem do Internetu, gdzie wiele osób mogło 

znaleźć potrzebne materiały do prac domowych, maturalnych, czy szukać pomocy w 

odrabianiu lekcji. Do świetlicy uczęszczały dzieci ze szkoły podstawowej oraz 

młodzież z gimnazjum. Zajęcia realizowane były zgodnie z planem: były pogadanki 

tematyczne na tematy związane z okolicznościowymi wydarzeniami, czy rocznicami. 

Organizowane były także zabawy integracyjne, kalambury, a także turnieje gier 

planszowych. Wspólnie z uczestnikami zajęć przygotowywane były okolicznościowe 

gazetki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia artystyczne zorganizowane w 

okresie wakacyjnym. Dzieci często korzystały z dostępnych w świetlicy gier 

planszowych, edukacyjnych i piłkarzyków.  
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15. Natomiast na działalność Świetlicy Młodzieżowej wydatkowano kwotę 2 489,47 zł, 

którą przeznaczono na zakup między innymi artykułów papierniczych i zestawów 

różnych gier oraz pokryto koszty związane z mediami. 

16. Realizowano także zajęcia zespołu wokalno - instrumentalnego. Na to zadanie 

przeznaczono kwotę 2 645,00 zł. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów  

i absolwentów Publicznego Gimnazjum w Krościenku Wyżnym i prowadzone były  

w formie zespołu wokalno-instrumentalnego w liczbie 3 godz. tygodniowo.  

W poniedziałki spotykała się grupa instrumentalna (2 godz.), w piątki natomiast grupa 

wokalna (1 godz.). Na zajęcia uczęszczało w sumie 20 uczniów. Podczas zajęć 

zrealizowane zostały następujące cele i zadania:  

- zapobiegano zjawiskom patologicznym poprzez zorganizowanie czasu wolnego,  

- prowadzono naukę gry na instrumentach muzycznych (organy, gitara, gitara basowa, 

perkusja, instrumenty dęte), 

- doskonalono technikę gry na poszczególnych instrumentach w oparciu o poznawane 

utwory, 

- doskonalono technikę wokalną na przykładzie poznawanych piosenek – pracowano 

nad dykcją, emisją głosu, artykulacją, intonacją, barwą i prawidłowym oddechem, 

- wyrabiano umiejętność pracy oraz odpowiedzialności indywidualnej i zespołowej, 

- rozwijano zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów, zachęcano do zgłębienia 

wiedzy muzycznej m. in. w szkole muzycznej, czy w orkiestrze dętej. 

W trakcie prowadzonych zajęć zespół przygotowywał się do występów 

okolicznościowych takich jak: Letnie Spotkanie w Altanie na Placu Zabaw, Lato  

w gminie, Koncert Pieśni Patriotycznej oraz Koncert kolęd i pastorałek, a także do 

konkursów muzycznych: Konkurs kolęd i pastorałek w Miejscu Piastowym (grupa 

uczniów otrzymała wyróżnienie), Konkurs Piosenki „Ocalmy od zapomnienia”  

w Równym (1 miejsce), Przegląd amatorskich zespołów artystycznych „MINI-ART.” 

w Miejscu Piastowym (nagroda główna), Przegląd Piosenki Obcojęzycznej w 

Cergowej (1 miejsce) oraz Przegląd Piosenki „Droga do gwiazd” w Chorkówce  

(1 i 2 miejsce). Zajęcia te pełniły ważną role pedagogiczną i wychowawczą. Dały 

możliwość chętnej i uzdolnionej młodzieży rozwoju własnych zainteresowań  

i talentów. 

17. Na zajęcia kółka tanecznego, które odbywały się w szkole podstawowej, 

przeznaczono kwotę 1 449,00 zł. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu  

(w poniedziałek dla klas „0” b, natomiast we czwartek dla klas I, II, IV i dla klas „0”a 
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i „0”c. Na początku roku szkolnego było bardzo dużo dzieci. Same klasy „0” liczyły 

30 osób, natomiast w klasach 1 – 5 liczyło łącznie 43 dzieci. Po nowym roku dzieci 

coraz bardziej ubywało, a im robiło się cieplej, tym więcej rezygnowało. Pomimo 

małego zainteresowania, osoby, które uczęszczały w zajęciach do końca poznały kilka 

podstawowych kroków  z tańców towarzyskich, tj. cha- cha, walc wiedeński i jive. 

Jednak ze względu na małą ilość dzieci nie można było zaprezentować żadnego 

układu, dlatego też zajęcia sprowadziły się do ćwiczenia poczucia rytmu i orientacji  

w przestrzeni.  

18. Kolejnym realizowanym zadaniem było zorganizowanie zabawy „ Mikołajkowej dla 

dzieci”. Na to zadanie przeznaczono kwotę 315,98 zł. Spotkanie Mikołajkowe odbyło 

się dnia 7 grudnia 2012 r. dla 98 dzieci. Kwota została przeznaczona na poczęstunek 

dla dzieci w trakcie trwania zabawy Mikołajkowej. Otrzymały one drobny 

poczęstunek, który został sfinansowany ze środków GKRPA.  

19. Następnym realizowanym zadaniem było Koło Tańca Towarzyskiego. Na to zadanie 

została przeznaczona kwota 230,00 zł. Zajęcia taneczne odbywały się w okresie  

od stycznia do maja 2012 roku i były prowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej  

w budynku Publicznego Gimnazjum w Krościenku Wyżnym. Na początku grupa 

liczyła około 20 osób, lecz z upływem czasu coraz więcej osób rezygnowało.  

20. Obóz harcerski letni i zimowy. Zimowisko w Trzcinicy obyło się w dniach  

31 stycznia do 04 luty 2012 r. i uczestniczyło w nim 25 dzieci i 3 opiekunów. 

Natomiast obóz harcerski w Międzywodziu odbył się w dniach 1 lipiec do 13 lipiec 

2012 r. wzięło udział 23 dzieci i 3 opiekunów. Na realizacje tego zadania 

przeznaczono kwotę  3 994,80 zł. 

21. Zorganizowano również Zajęcia sportowe – gra w piłkę nożną. Zadanie to 

obejmowało przygotowanie programu oraz przeprowadzenie treningów gry w piłkę 

nożną. Treningi odbywały się w dniach od 4 września do 30 listopada 2012 r.  Razem 

przeprowadzono 76 godzin treningowych. Średnio w treningu brało udział  

18 zawodników. Na to zadanie przeznaczono 1 748,00 zł. 

22. Klub Seniora. Klub został utworzony w celu utrzymania osób starszych  

i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania oraz umożliwienia im udziału w życiu 

społecznym poprzez rozwijanie aktywnych i zdrowotnych form spędzania wolnego 

czasu, zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. 

Spotkania obywały się w ostatni czwartek danego miesiąca w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Krościenku Wyżnym. W spotkaniach Klubu Seniora brało udział  
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37 osób, które w sposób miły spędzały swój wolny czas. Prowadzono różne 

pogadanki, wykonywano np. prace szydełkowe i origami. W dniu 17 lipca 2012 r. 

zorganizowano również jednodniową wycieczkę do Kałkowa, Zamku Krzyżtopór  

i Tarnobrzegu. W ramach działalności klubu organizowane były imprezy i spotkania 

integracyjne takie jak Andrzejki, promocja 8 części „Przepisów Pani Luśki” oraz 

spotkanie połączone z pieczeniem kiełbaski. Na zadanie to została wydatkowana 

kwota 3 299,59 zł. 

23. Klub młodego szachisty i warcabisty. Dzięki odbywaniu się tych zajęć dzieci mogły 

wspaniale się bawić, rywalizować między sobą, brać udział w różnych turniejach 

warcabowych i szachowych– zajęcia szachowo-warcabowe prowadzone były przez 

okres od stycznia-czerwca 2012 r. i przez okres od września – grudnia 2012 r.  

W zajęciach uczestniczyło około 20 osób. Na to zadanie wydatkowano kwotę  

2 116,00 zł.  

24. Działalność Koła Klubu młodego szachisty i warcabisty – w ramach tego zadania 

zakupiono sprzęt na potrzeby klubu, tj. dyplomy, medale, nagrody rzeczowe, dwa 

zegary szachowe, warcaby 100 polowe, 20 notesów, programy Fritz 11 i inne.  

Na działalność klubu wydatkowano kwotę 1 457,12 zł. 

  

 

 W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 8 posiedzeniach, rozpatrzono 25 wniosków dotyczących osób nadużywających alkohol,  

z czego 9 spraw zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Krośnie, w celu zastosowania 

obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu, dodatkowo skierowano 22 wnioski do 

lekarzy biegłych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu, z czego stawiło się  

14 osób. GKRPA w 2012 r. zaopiniowała 30 wniosków w sprawie zgodności lokalizacji 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy. 

 Na terenie gminy obowiązywały w roku 2012 następujące zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (stan na 

31.12.2012 r.): 

 9 zezwoleń na sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 
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 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 

 2 bary gastronomiczne, które posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia na 

miejscu. Obydwa bary prowadzą sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz powyżej 18% zawartości alkoholu. 

 

 

Kierownik GOPS 

Lucyna Liput 


