
Informacja 
z  podejmowanych  działa ń w zakresie realizacji zada ń zawartych w 

programie  przeciwdziałania narkomanii w powiecie r awskim. 
 
 

Narkomania jest jednym z waŜniejszych  zadań społecznych. Problem 
narkomani  dostrzeŜony  został przez samorząd  powiatowy  juŜ w 2005 
roku. W czerwcu 2005 roku przyjęty został przez Radę Powiatu program, 
mający ograniczyć  zjawisko narkomanii w powiecie. 
Celem programu jest: 
- podniesienie wiedzy mieszkańców powiatu na temat szkodliwości  
  zaŜywania narkotyków  oraz metod zapobiegania; 
- efektywne  zaangaŜowanie  mieszkańców  powiatu  w walce z  
  narkotykami; 
- ograniczenie  moŜliwości dostępu do narkotyków; 
- łatwiejszy dostęp  osób uzaleŜnionych do poradni zajmującej się  
  leczeniem; 
- włączenie organizacji pozarządowych  funkcjonujących  na terenie  
  powiatu do działań zapobiegających rozpowszechnianiu się narkomanii; 
- prowadzenie monitoringu narkomanii w powiecie. 
 
Program  zawiera 9  zadań, których  realizacja  przedstawia  się 
następująco: 
 
Zadanie 1 
Uwzględnianie problemów narkomanii w lokalnych strategiach 
rozwiązywania problemów społecznych, a w szczególności w części 
dotyczącej diagnozy rozpowszechniania uŜywania narkotyków oraz 
planowania działań zapobiegawczych. 
 
Z informacji uzyskanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego z samorządów gmin wynika, Ŝe  nie wszystkie 
samorządy  z naleŜytą  powagą  podchodzą do narkomanii. Pomimo 
tego, Ŝe obliguje je ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 
2005 roku, wielokrotnie  nowelizowana, zbyt mało uwagi poświęcają 
temu zagadnieniu. Walka z narkomanią to zadanie własne gmin. Nie we 
wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez ankiety 
zdiagnozowano problem narkomanii. Badania ankietowe 
przeprowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjalnych  w 
następujących gminach. 
- w mieście Rawa Mazowiecka ; 
- i w gminie Regnów; 
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Nie przeprowadzono badań ankietowych pozwalających ocenić sytuację 
w zakresie występowania narkomanii w szkołach podstawowych i 
gimnazjalnych w gminach: 
   -   Biała Rawska; 
   -   Cielądz;  
   -   Rawa Mazowiecka; 
   -   Sadkowice; 
W szkołach średnich nadzorowanych przez samorząd powiatowy 
przeprowadzono badania ankietowe. Z informacji przedstawionej przez 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa wynika, Ŝe w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej  
badanie ankietowe przeprowadził pedagog szkolny. Ponad 97% uczniów 
oznajmiło, Ŝe nie groŜą im niebezpieczeństwa, tylko niecałe 3% 
badanych stwierdziło, Ŝe spotkało się z zagroŜeniem narkotykowym w 
parku miejskim.  
W zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 % uczniów 
przyznało się, Ŝe kiedyś brało narkotyki. Wskazywali, Ŝe głównym 
miejscem zagroŜenia narkotyków jest dyskoteka oraz spotkania 
towarzyskie. Innymi miejscami, gdzie  dochodzi do uŜywania narkotyków 
wskazywali miejsca zamieszkania czy parki.    
W Liceum Ogólnokształcącym im Marii Skłodowskiej Curie w Rawie 
Mazowieckiej nie wystąpiły przypadki zaŜywania substancji 
psychoaktywnych przez uczniów na terenie szkoły. Według zapewnień 
dyrekcji w szkole tej istnieje minimalny stan zagroŜenia narkomanią, co 
nie zwalnia nauczycieli z zachowania ostroŜności, właściwej reakcji na 
tego typu zjawisko.   
W Zespole Szkół  Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im  
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej badaniem ankietowym objęto 
część uczniów z wybranych losowo klas pierwszych, drugich i trzecich.  
W badaniu ankietowym wzięło udział 223 uczniów. Z grup objętych  
badaniem 17% przyznało się do próbowania narkotyków, głównie  
marihuany. Pedagog szkolny w ramach prowadzonych zajęć z 
profilaktyki  zapobiegania narkomanii wykazała, Ŝe 65 % uczniów  klas 
czwartych miało kontakt z narkotykami. Uczniowie  wykazywali się duŜą 
wiedzą o szkodliwości narkotyków. Mówili o skutkach uzaleŜniania się od 
narkotyków tych tzw. miękkich i twardych.   
W Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej nie dostrzega 
się zjawiska narkomanii. Istnieje niebezpieczeństwo, uzaleŜnienia się 
niektórych uczniów od papierosów. Kontakt uczniów z narkotykami jest 
ograniczony ze względu na ich sytuację ekonomiczną. Zakup 
narkotyków  wymaga ponoszenia określonych nakładów finansowych, na 
które przebywających w tej placówce uczniów po prostu nie stać. 
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Samorządy gmin w ramach dostępnych środków finansowych  prowadzą 
w szkołach wiele poŜytecznych akcji mających na celu 
zagospodarowanie uczniom wolnego czasu. Wójt Gminy Cielądz 
zorganizował  w tym roku kolonie  w Istebnej dla 21 uczniów szkół. W 
ramach zajęć kolonijnych przeprowadzono pogadanki na temat 
szkodliwości narkotyków  i innych środków odurzających. 
Prelekcje na tematy  uzaleŜnień  od narkotyków przeprowadzone zostały 
w Szkołach Podstawowych i Gimnazjalnych w Cielądzu i Sierzchowach. 
Wójt Gminy  Rawa Mazowiecka w br. zorganizował  dla 21 dzieci  wyjazd 
kolonijny do Białki Tatrzańskiej. W ramach zajęć kolonijnych realizowany 
był program socjoterapeutyczny w zakresie przeciwdziałania  
narkomanii. W celu zagospodarowania czasu wolnego młodzieŜy 
uruchomiono  w  szkołach  Pukininie, Wojskiej Starej, Kurzeszynie, 
Rososze, Konopnicy i Boguszycach świetlice opiekuńczo-wychowawcze. 
W gminie został powołany pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.  
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych gminy Sadkowice 
organizowanych jest wiele akcji: „stop uzaleŜnieniom”, „Ŝyjmy zdrowo 
bez nałogów”, „zima bez nałogów”. W spędzaniu przez  młodzieŜ 
wolnego czasu aktywnie włącza się ksiądz proboszcz z Lubani, 
organizując młodzieŜy zajęcia w przyparafialnej świetlicy. 
 
Zadanie 2 
Wspieranie szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych, dobieranie  
odpowiedniego programu profilaktycznego do wielkości problemu 
narkomanii. 
 
We wszystkich szkołach w powiecie rawskim organizowane  są 
szkolenia dla nauczycieli i zatrudnianych tam pielęgniarek w zakresie 
profilaktyki uzaleŜnień. W organizowanych spotkaniach przez dyrektorów 
szkół z rodzicami  omawiane są problemy związane z narkotykami. W 
szkole ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej młodzieŜ spotkała się w br. ze 
specjalistą ds. narkomanii p. M. Kobierecką. W październiku br. pedagog 
szkolny organizowała szkolenie dla Rady Pedagogicznej z zakresu  
rozpoznawania  zachowań po uŜyciu  narkotyków, oraz  sposobów 
postępowania  w przypadkach, gdy nauczyciel podejrzewa ucznia, Ŝe  
jest  pod wpływem  środków  odurzających posiada je, bądź  znajdzie 
substancję, która moŜe być narkotykiem. W szkoleniu tym aktywny 
udział wziął Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Rawie 
Mazowieckiej podinspektor  Marek Grzegory-Roróg.  
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
przeprowadzone  zostały warsztaty w zakresie zmian  niekorzystnych  
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postaw młodzieŜy  i promowaniem abstynencji. Warsztaty te 
przeprowadził psycholog Paweł Nowak  z Centrum  Edukacji, Diagnozy i 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. 
Psycholodzy  szkolni prowadzą z uczniami szkół ponadgimnazjalnych 
trzygodzinne warsztaty integracyjne, po to aby młodzieŜ nie sięgała  po 
narkotyki i nie przejawiała zachowań agresywnych. 
 
Zadanie 3 
Wspieranie szkół w zakresie  organizacji czasu wolnego dzieci i 
młodzieŜy stanowiącego alternatywę  wobec uŜywania narkotyków. 
 
MłodzieŜ wszystkich typów szkół w powiecie  aktywnie uczestniczy w 
organizowanych  imprezach  sportowych. W celu  zapełnienia wolnego 
czasu młodzieŜy przy szkołach gimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej  - 
zorganizowano nowe boiska sportowe. Dyrekcje szkół w powiecie 
organizują  uczniom jedno dniowe wycieczki tematyczne. Ponadto na 
lekcjach  wychowawczych  nauczyciele  organizują uczniom pogadanki  
na temat  sposobów zapobiegania  narkomanii. 
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych  gminy Rawa Mazowiecka 
uczniowie biorą  aktywny udział w spektaklach profilaktycznych  
dotyczących zdrowego trybu Ŝycia, zachowania w sytuacjach 
niebezpiecznych, sposobów spędzenia wolnego czasu. 
W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskie-Curie młodzieŜ 
aktywnie  uczestniczy w takich akcjach jak Powiatowe Obchody Walki z 
HIV/AIDS/. Prowadzący akcję przestrzegają uczniów przed 
podejmowaniem  ryzykownych zachowań  w tym zaŜywania narkotyków.  
Corocznie  w Starostwie organizowane są przez Powiatową StraŜ 
PoŜarną konkursy plastyczne o tematyce przeciwpoŜarowej. Aktywnie 
włączają się tu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych w 
powiecie jak i Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
Najlepsze prace przesyłane są do Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 
Wszyscy uczestnicy konkursu nagradzani są  przez Starostę Rawskiego  
ksiąŜkami  i okolicznościowymi  dyplomami. W br.  nagrody wręczył 
uczestnikom  konkursu osobiście Starosta na Święcie Ludowo-
StraŜackim w dniu 31.V.2009 r.. 
Władze powiatu corocznie są organizatorem  powiatowej imprezy  
„ Wszystkie dzieci nasze są ” , która cieszy się  duŜą popularnością  
wśród dzieci i młodzieŜy. 
 
Zadanie 4 
Wspieranie  pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych  
do dzieci i młodzieŜy. 
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 W gminie Sadkowice w szkołach gimnazjalnych i podstawowych 
zakupionych zostało  szereg ciekawych kaset i ksiąŜek o uzaleŜnieniach 
i konsekwencjach ich stosowania. Nauczyciele aktywnie  prowadzą 
zajęcia z młodzieŜą  z tej tematyki, oraz  biorą  udział w szkoleniach 
organizowanych przez PARPĘ – instytucję zajmującą się  
zapobieganiem  narkomanii. 
W gminie Rawa Mazowiecka funkcjonuje punkt konsultacyjny do którego 
mogą się  zgłaszać  osoby mające problemy z narkotykami, alkoholem  
czy przemocą w rodzinie . 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zorganizowała w br. 38 spotkań 
terapeutycznych. Do Poradni UzaleŜnień  skierowano 12 osób, 
uzaleŜnionych od alkoholu. Jedna osoba zgłosiła problem uzaleŜnienia  
od hazardu, natomiast nie kierowano osób uzaleŜnionych od 
narkotyków. WyposaŜono w literaturę  o tematyce  zapobiegania 
narkomanii 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej.  
 
Zadanie 5 
Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli samorządów, pedagogów  
szkolnych, nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji zajmujących się 
problemami  narkomanii  i  patologii  społecznej  uwzględniających 
nowoczesne  podejście  do  profilaktyki  uŜywania  substancji 
psychoaktywnych. 
 
Samorządy gminne przeznaczają środki budŜetowe na ograniczenie  
zjawiska narkomanii na swoim terenie. Wójt Gminy Cielądz  przeznaczył 
na ten cel 5.000,00  zł  a  kaŜda ze szkół otrzymała  na zakup materiałów 
promocyjnych po 1.000,00 zł. Nauczyciele szkół i placówek oświatowych 
w kaŜdym  roku pogłębiają  wiedzę w zakresie  zwalczania  narkomanii.  
Do  szkoleń  samorządy  angaŜują  firmy  szkoleniowe zewnętrzne po to 
aby zachować naleŜytą ich  jakość. 
Środki finansowe na te cele samorządy pozyskują z komisji ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomimo tego, Ŝe  narkomania 
jest dla samorządu tzw. wstydliwym tematem, to jednak  wymaga wielu 
działań.  
 
Zadanie 6 
Organizowanie  oraz  upowszechnianie  materiałów   informacyjno-
edukacyjnych  dla  animatorów  działań  profilaktycznych. 
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Samorządy gmin jak i samorząd powiatowy przejawiają troskę w 
zakresie  dostarczania do szkół  plansz, ulotek, kaset o tematyce 
związanej z przeciwdziałaniem narkomanii 
Nauczyciele  wszystkich szkół w powiecie  na lekcjach wychowawczych 
prowadzą szeroką akcję informacyjno-edukacyjną o skutkach zaŜywania 
narkotyków. Podejmują działania mające  na celu kształtowanie 
właściwych  zachowań  uczniów. Aktywnie  uczestniczy w tych 
działaniach  kościół katolicki we wszystkich parafiach.  
Corocznie organizowany jest Tydzień  Kultury Chrześcijańskiej, gdzie  
kościół przypomina  o wartościach jakimi powinien  kierować się człowiek   
w Ŝyciu. 
 
Zadanie 7 
Podjęcie  zdecydowanych  działań  w zakresie  zwalczania  i 
rozprowadzania  środków  psychoaktywnych. 
 
W ubiegłym roku  policja uzyskała mierne wyniki w zwalczaniu 
przestępczości narkotykowej. W br. zatrzymano 18 sprawców  w  tym 11 
nieletnich. Stwierdzono  78 czynów  karalnych, w tym  58 popełnionych 
przez nieletnich. Patrole policyjne umundurowane jak i operacyjne 
dokonują  częstych kontroli  miejsc gromadzenia się osób nieletnich. 
Sprawdzane  są wszystkie informacje z których  wynika, Ŝe moŜe  
dochodzić do sprzedaŜy czy teŜ zaŜywania środków odurzających.  
Patrolowane  są rejony szkół przez policję. Policjanci ruchu drogowego 
do końca lipca br. skontrolowali narkotestami 29 kierowców 
zatrzymanych na drogach krajowych przebiegających przez powiat. W 
trakcie kontroli  nie stwierdzono u zatrzymanych kierujących pojazdami 
wyników pozytywnych. Do wykorzystania na drogach powiatu policja 
otrzymała 15 narkotestów , które zuŜyte zostaną do końca roku. W br. 
policja zatrzymała siedem dorosłych osób trudniących się 
rozprowadzaniem narkotyków. W wyniku działań operacyjnych ustalono, 
Ŝe u jednego z zatrzymanych ujawniono aŜ 45 gram narkotyku. 
Wszystkim  osobom trudniącym się procederem narkotykowym 
postawione zostały zarzuty karne a sprawy zostały skierowane do 
rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej. 
W większości szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu rawskiego 
zainstalowano wizyjny monitoring. We wszystkich szkołach  
ponadgimnazjalnych mechanizmy takie funkcjonują po to aby 
monitorować zachowanie się młodzieŜy. W czasie przerw  lekcyjnych 
wyznaczeni nauczyciele  pełnią  dyŜury na korytarzach.  

W Szpitalu Powiatowym w Rawie Mazowieckiej – zachowany jest 
naleŜyty nadzór nad lekami psychoaktywnymi. W aptekach  
ogólnodostępnych dla mieszkańców  powiatu leki  psychoaktywne  
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wydawane są na recepty. W  zakładach produkcyjnych  posiadających 
substancje psychoaktywne  nadzór nad ich dostępem sprawuje TSSE w 
Rawie Mazowieckiej. 
 
Zadanie 8 
Koordynacja  działań walki z narkomanią i patologią społeczną.  
 
Działania zapobiegające narkomanii są zadaniami trudnymi  
wymagającymi duŜo pracy. Przy ich realizacji konieczne jest 
współdziałanie wszystkich stron zarówno samorządów, pracowników  
medycznych, organizacji samorządowych  jak i samych uzaleŜnionych. 
W dniu 28 listopada 2007 r. odbyła się konferencja poświęcona 
narkomanii. Pomimo waŜnych zagadnień poruszanych na konferencji nie 
udało się zaprosić osób szczególnie odpowiedzialnych za  walkę z tym 
zjawiskiem w gminach. Przyjęte na konferencji wnioski nie zostały w 
pełni wykonane a mianowicie : 
-  nie zatrudniono lekarza odpowiedzialnego za przeprowadzanie terapii; 
-  samorządy  nie zwracają kosztów dojazdu do Łodzi osobom  
   uzaleŜnionym, korzystającym  z leczenia; 
Ze względu na brak zainteresowania samorządów, zrezygnowano z 
organizowania konferencji  w tym roku. 
 
Zadanie 9 
Zwiększenie dostępności do świadczeń. 
 
W Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej  
funkcjonuje poradnia leczenia uzaleŜnień od alkoholu, natomiast ZOZ  
nie zatrudnił do tej pory lekarza, który zajmował by się uzaleŜnieniem od 
narkotyków. Zarówno gminy jak i samorząd powiatowy nie dysponują 
danymi ile osób w powiecie leczonych jest, ilu uzaleŜnionych od 
narkotyków.    
 
Wnioski  
1.Doprowadzić do zatrudnienia lekarza, który w poradni odwykowej   
    zajmowałby  się  osobami wymagającymi leczenia uzaleŜnień od  
    narkotyków - odp. Dyrektor  SP ZOZ  w  Rawie Mazowieckiej. 
2. Osobom  uzaleŜnionym, które  dobrowolnie  podejmą  leczenie  
    samorządy gmin winny finansować koszty dojazdów  do poradni  
   leczenia  uzaleŜnień  od  narkotyków  w  Łodzi.   
 
                                                                                         Podpisał  
 Starosta  
Rawa Mazowiecka  grudzień 2009 r.                           Józef Matysiak   


