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WSPÓLNIE PRZECIW DOPALACZOM
Dziś o godz. 13. w Publicznym Gimnazjum nr 13 im. Polskich Noblistów w Radomiu odbyła się
konferencja prasowa podsumowująca kampanię antydopalaczową realizowaną w garnizonie
mazowieckim. Przedsięwzięcie prowadzone było w minionym roku szkolnym. Podczas konferencji
zainaugurowano też nowy projekt pn.„Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz!”
dofinansowanego z „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.
Ściślejsza współpraca szkół z Policją i Inspekcją Sanitarną, szkolenia dla pedagogów i nauczycieli, warsztaty dla uczniów –
m.in. poprzez takie działania została wzmocniona profilaktyka dotycząca dopalaczy na Mazowszu. Podczas konferencji
przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia podsumowali przebieg kampanii oraz przedstwili
wnioski i wyniki badań nad problemem. W minionym roku szkolnym Kuratorium Oświaty w Warszawie przy współpracy z
innymi instytucjami realizowało akcję informacyjną o dopalaczach. We wrześniu 2015 r. ruszyły narady Policji z dyrektorami
szkół, podczas których omawiane były regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zadania szkół w tym
obszarze. W ramach projektu przeprowadzony został też cykl szkoleń dla pedagogów i psychologów oraz liczne spotkania z
uczniami szkół.
Podczas dzisiejszego spotkania zainaugurowano również nowy projekt pn.„Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz!”
dofinansowanego z „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i
młodzieży przed istniejącymi zagrożeniami związanymi z zażywaniem środków odurzających. W ramach projektu
zaplanowano liczne spotkania, konkursy, warsztaty, debaty, a przede wszystkim imprezy sportowe z radomskimi piłkarzami
RKS Radomiak Radom, siatkarzami Cerrad Czarni Radom i koszykarzami drużyny ROSA Radom. Wspólne zajęcia i mecze
mają pokazać i zachęcić dzieci i młodzież do zdrowego stylu życia. Najbliższe wydarzenie sportowe odbędzie się już w
najbliższy piątek (21.10.2016) o godz. 9:30 w hali MOSiR przy ul. Narutowicza w Radomiu. Mecz rozegrany pomiędzy
uczniami a siatkarzami Cerrad Czarni Radom. Kolejne na płycie boiska MOSiR we wtorek (25.10.2016) o godz. 10:30 gdzie
zmierzą się uczniowie radomskich szkół z piłkarzami RKS Radomiaka Radom.
Uwieńczeniem prezentacji nowego projektu było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzka Policji zs.
w Radomiu a Urzędem Miasta Radomia o wspólnym zaangażowaniu w realizację akcji.
Projekt, który będzie realizowany do końca bieżącego roku uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 75.000 tys. zł od
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W spotkaniu m.in. wziął udział Komendant Wojewódzik Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, Zastępca Prezydenta
Miasta Radomia Jerzy Zawodnik, Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego, Prezes Polskiej Ligii Koszykówki Marcin Widomski, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomiu Witold Barwicki, Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie Krzysztof
Szewczyk, perkusista zespołu IRA Wojciech Owczarek oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp.
Marek Świszcz, podinsp. Andrzej Wroński i podinsp. Jan Wasiak z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
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