
DZIAŁANIA 
GMINNEJ  KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMNAII 

W PIWNICZNEJ ZDROJU
PROFILAKTYKA 
ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 
7 ŚWIETLIC - WYBRANE FORMY REALIZACJI:

Zajęcia sportowe w świetlicach:
» nauka pływania,
» nauka jazdy na łyżwach,
» nauka jazdy na nartach
» siatkówka, piłka nożna,
» tenis stołowy,
» jazda konna.

Turystyka autokarowa i piesza:
» wycieczki górskie, rajdy, 
» marsze na orientację ,biwaki,
» wycieczki autokarowe 
np. Kraków Oświęcim, 
Inwałd, Wieliczka, 
Bochnia, Wadowice, Słowacja,

Zajęcia profilaktyczne :
» Realizacja wybranych programów 
profilaktycznych w zakresie rozwią-
zywania trudnych problemów. 
» Udział wszystkich szkół z miasta  
i gminy w 3 ogólnopolskich kampa-
niach „Zachowaj trzeźwy umysł”.
» Udział członków komisji w realizacji 
dwóch projektów dotyczących opra-
cowywania programu i monitorowa-
nia problemów narkomanii na terenie  
miasta i gminy.

Świetlica Gimnazjum Łomnica Zdrój

Świetlica Szk.Podst. Głębokie

Świetlica Kosarzyska

KS „Ogniwo Piwniczna”



Zajęcia artystyczne:
• taniec, muzyka, śpiew, plastyka, teatr,
• przegląd dorobku artystycznego świetlic mi.in „Wady i przywary 
mieszkańców miasta i gminy w kabarecie, piosence, scenkach rodzajowych”.

Zajęcia prorodzinne:
• Mikołajki, Wigilia,  
• urodziny wychowanków świetlicy, 
• Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
• zajęcia kulinarne.

W tle projekt boiska sportowego w Wierchomli.

Mikołaj w świetlicy Wierchomla

Świetlica Głębokie – palmy Wielkanocne

Urodziny w świetlicy Wierchomla

Świetlica Szk.Podst. Piwniczna – Zdrój
- urodziny wychowanków

Świetlica Szk.Podst. Łomnica Zdrój - grupa teatralna



Zajęcia informatyczne, pomoc w nauce:
• doskonalenie umiejętności obsługi komputera i programów użytkowych, 
• przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów.

Wyposażenie świetlic:
• zakup pomocy do prowadzenia zajęć: sprzęt audio-video, 
meble, sprzęt sportowy, sprzęt gastronomiczny, 
• pozyskano środki finansowe na wyposażenie 
świetlicy w Głębokiem i Łomnicy Zdroju w kwocie 20 tyś.

Szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii oraz przestrzegania 
prawa wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości:
• członków komisji, wychowawców świetlic, pedagogów, 
rodziców, uczniów, sprzedawców napojów alkoholowych.

Inwestycje:
• skate park, remont kortów tenisowych w Łomnicy Zdroju, 
• projekt wizualizacji zagospodarowania bulwarów nad Popradem 
i w otoczeniu Pijalni Wód Mineralnych w Piwnicznej - Zdroju. 

Świetlica Głębokie – palmy Wielkanocne

Świetlica Szk.Podst. Piwniczna – Zdrój
- urodziny wychowanków

Zagospodarowanie brzegów  Popradu - Skatepark

Świetlica Szk.Podst. Wierchomla, zajęcia profilaktyczne

Zawody Skatepark



Dofinansowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych:
• trener Klubu KS „Ogniwo” – piłka nożna, trener MKS 
„Ogniowo” – piłka siatkowa oraz wyjazdy na mecze,
• instruktor tańca break dance.

Współpraca ze Stowarzyszeniami
„Nasz Dom”, „Łomniczanie”, z MGOK:
• wycieczki autokarowe zagraniczne do Pragi, 
Budapesztu, Słowacji i Lwowa dla liderów
młodzieżowych oraz najlepszych uczniów w szkołach,
• dofinansowanie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień, Sądeckiego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Nowym Sączu w celu korzystania z zajęć 
psycho-terapeutycznych osób uzależnionych.

Półkolonie:
• organizowane  od 5 lat przy szkołach 
podstawowych i gimnazjach dla dzieci z rodzin 
potrzebujących wsparcia. W ramach tej formy 
wypoczynku organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
turystyczne, autokarowe, profilaktyczne itp.

Opr. graficzne B. Paluchowa

Wycieczka Lwów

Półkolonia Piwniczna


