Załącznik
do Uchwały Nr XXII/164/20
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA
ROK 2019
Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii następuje w oparciu o uchwalony przez
Radę Miejską Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na 2019 rok, który został przyjęty uchwałą nr V/23/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia
31 stycznia 2019 r. Podstawę prawną do uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii stanowią przepisy ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) - art. 4¹ ust. 2 oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) – art. 10 ust.3. Każdego roku do 31 marca
przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok.
Cele szczegółowe były zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii, dostosowane do aktualnych potrzeb lokalnych i realizowane
poprzez poszczególne działania. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zaplanowano środki finansowe
w łącznej wysokości 438 676,96 zł z czego wydatkowano 280 230,78 zł.
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2019 ujęte zostały zadania wynikające z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
które nakładają na Gminę obowiązki związane z prowadzeniem działań polegających na:
1. zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem;
2. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3. prowadzeniu 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. wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5. podejmowaniu 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. udzielaniu rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychologicznej i prawnej;
7. prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym;
• prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz;
• dożywianiu dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
8. wspomaganiu działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
9. pomocy osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Realizacja powyższych zadań odbywała się przy współudziale osób fizycznych
i prawnych, instytucji rządowych i samorządowych, w tym Policji, Straży Miejskiej, Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem
problemów uzależnień, edukacją, kulturą, sportem, rekreacją oraz pomocą społeczną.
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach działa
w oparciu o art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 137/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 maja 2019
r. następnie zmienionym Zarządzeniem Nr 215/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2019
r. Komisja w 2019 r. składała się z następujących członków:
1. Robert Betyna – Przewodniczący Komisji (zastępca burmistrza Pyrzyc)
2. Sylwia Gabryelczyk – Z-ca Przewodniczącego (Pełnomocnik Burmistrza ds.
Uzależnień i Zdrowia);
3. Anna Borkowska (psychoterapeuta);
4. Agnieszka Gajewska-Kuca (przedstawiciel jednostki pomocy społecznej);
5. Maria Jurecka (przedstawiciel ochrony zdrowia);
6. Justyna Kasperska (psycholog);
7. Michał Maduzia (przedstawiciel Straży Miejskiej);
8. Sławomir Olech (przedstawiciel organizacji pozarządowej);
9. Dawid Symela (przedstawiciel Policji);
10. Mateusz Wójkowski (przedstawiciel Policji)
Komisja powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prewencyjnych w ramach przeciwdziałania
uzależnieniu. Celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi
problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin,
kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocom rodzinom w trudnych sytuacjach
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życiowych. Komisja kieruje osoby z problemem alkoholowym do odpowiednich instytucji,
następnie koordynuje i nadzoruje podejmowane działania. Ponadto Komisja realizuje określone
ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach w 2019 r.
odbyła 5 posiedzeń motywując do podjęcia działań trzeźwościowych i abstynencyjnych,
przeprowadzono rozmowy z 30 osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu.
W stosunku do 6 osób Komisja podjęła decyzję o skierowaniu i skierowano na badanie biegłych
w przedmiocie zależności alkoholowej. Odbyło się 1 spotkanie w terenie polegające na
przeprowadzeniu kontroli w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych, 1 spotkanie z autorką
książek "Czy alkoholizm musi być przekleństwem", część I BESTIA i część II ANIOŁ
w Klubie Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach, Panią Ewą Jasik-Wardalińską pedagogiem,
terapeutą uzależnień, 1 spotkanie na warsztatach „Co zrobić by być szczęśliwym” w ramach
wspierania działań na rzecz poprawy świadomości mieszkańców w zakresie lokalnych
problemów społecznych wynikających z uzależnień oraz zachowań przemocowych. W roku
2019 do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 36 formularzy
Niebieskiej Karty, w tym: 32 przekazanych przez przedstawicieli policji, 3 przez
przedstawicieli pomocy społecznej, 1 przez przedstawicieli oświaty. Ponadto realizowano
dalsze działania wobec 11 rodzin w których procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 2018 r.
Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 147 posiedzeń powołanych
grup roboczych, w skład których wchodzili specjaliści w zależności od specyfiki problemów
osób i rodzin objętych działaniami m.in: przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowej,
a także psycholodzy, pedagodzy szkolni, kuratorzy, asystenci rodziny, pielęgniarki
środowiskowo – rodzinne. W roku 2019 decyzją Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych zakończono 29 procedur w tym: 7 z powodu ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz
po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, a pozostałe 22 z powodu rozstrzygnięcia
o braku zasadności podejmowania działań.
Realizacja zadań Komisji w tym zakresie jest kontynuacją wcześniej podjętych
postępowań jak i nowych wniosków. Wynagrodzenie przysługujące obecnym na posiedzeniach
członkom Komisji lub biorącym udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
zgodnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2019 wynosiło 6% najniższego wynagrodzenia brutto obowiązującego
w roku 2019. Na powyższe wydatkowano w 2019 r. łączna kwotę 2 893,00 zł.
Na podstawie Porozumieniem nr WSS-IV.31.2019.JD z dnia 28 czerwca 2019 r. Gmina
Pyrzyce udzieliła dotacji w kwocie 2 570, 00 zł dla Szczecińskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień. W związku z tym Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym- Izba Wytrzeźwień w 2019
r. przyjęła 10 osób z terenu Gminy Pyrzyce w celu zatrzymania do wytrzeźwienia. Podczas
pobytu w Izbie Wytrzeźwień za zgodą pacjentów prowadzono rozmowy interwencyjnomotywacyjne.
W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz dla dzieci i młodzieży zatrudniony został
psychoterapeuta. Dzięki tym działaniom psychoterapeuta w Klubie Młodzieżowym prowadzi
dla 13 podopiecznych psychoterapie. W Klubie Abstynenta „KROKUS” psychoterapeuta
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przeprowadził 54 konsultacje oraz prowadzi stałą psychoterapię z 3 osobami, które utrzymują
abstynencje. Swoim wsparciem psychoterapeuta objęła również rodziny osób uzależnionych
udzielając im 18 konsultacji jednorazowych.

DZIAŁALNOŚĆ PYRZYCKIEGO STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTA
„KROKUS”

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „KROKUS” w ramach realizacji Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 r otrzymało
dotacje w kwocie 46 000,00 zł. Dotacja ta pozwalała na opłacenie przez Stowarzyszenie
czynszu dzierżawy za lokal, podatku od nieruchomości, kosztów zatrudnienia opiekuna Klubu,
zakup energii elektrycznej, koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości
stałych i usługi telekomunikacyjne, koszty zakupu środków czystości, zakup artykułów
wykorzystanych do przeprowadzenia niewielkich remontów oraz napraw. Klub Abstynenta
otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „KROKUS” realizuje m.in. takie zadania jak:
1. Prowadzenie mitingów dla grup AA i Al-Anon, cotygodniowych, rocznicowych,
raz w miesiącu otwartych, których celem jest budowanie stałych relacji między osobami
uzależnionymi ich rodzinami jak i resztą społeczeństwa.
2. Spotkanie z okazji XXIV rocznicy powstania Stowarzyszenia, które odbyło się 9 lutego
2019 r. w siebie Klubu Abstynenta.
3. W pierwszą sobotę sierpnia odbyła się XVI Piesza Pielgrzymka o Trzeźwość Narodu.
W tym celu członkowie Stowarzyszenia ich rodziny, znajomi, przyjaciele oraz
zaproszeni goście udali się z Pyrzyc do Sanktuarium w Brzesku.
4. Wieczór autorski z Panią Ewą Jasik- Wardalińską - autorką książek „Bestia” i „Anioł”,
w których podejmuję tematykę związaną z chorobą alkoholową, trzeźwieniem oraz
abstynencją. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia 21 września 2019r.
5. W ramach integracji Stowarzyszenia ze społeczeństwem we wrześniu odbyło się
spotkanie w Domu Dziecka - „Pieczony ziemniak”
6. Stowarzyszenie wzięło udział w zawodach wędkarskich, które obyły się we wrześniu
w Lipianach.
7. W październiku zorganizowano miting nocny.
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLIC
ŚRODOWISKOWYCH I KLUBU MŁODZIEŻOWEGO
W ramach realizacji działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Pyrzyce w 2019 roku działały Kluby Młodzieżowe oraz Świetlice Środowiskowe
prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Działalność placówek wsparcia dziennego skupiona była przede wszystkim na
wspieraniu rodziny w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia, zapewnieniu
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dzieciom opieki w czasie wolnym, miłego spędzania czasu po zajęciach szkolnych,
w bezpiecznym i przyjemnym otoczeniu oraz stworzeniu warunków do odrabiania zadań
domowych, zjedzenia posiłku, wypoczynku i relaksu przy jednoczesnym respektowaniu
ważnych norm społecznych. Istotna była również nauka współpracy i współdziałania w grupie
rówieśniczej, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, słuchania i rozmawiania,
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości.
Podstawowymi formami pracy Świetlic Środowiskowych i Klubu Młodzieżowego
w 2019 r. były formy:
• edukacyjne - odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka
języków i in.;
• zajęcia rozwojowe, obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań;
• organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy
aktywnego spędzania czasu;
• wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne,
modelarskie itp.;
• zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny;
• rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, tenis stołowy,
itp.;
• rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, itp.;
• współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi;
• współpraca ze szkołami, spotkania z dzielnicowym oraz innymi osobami i instytucjami
w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
Świetlice Środowiskowe są placówkami wsparcia dziennego a ich działalność obejmuje
wszystkie dzieci oraz młodzież, która jest zainteresowana tą formą spędzania czasu wolnego.
W 2019 r. prowadzona była działalność w następujących miejscowościach: Mielęcin, Krzemlin,
Nieborowo, Żabów, Turze, Pstrowice, Mechowo, Okunica, Brzezin, Giżyn.
W związku z zapotrzebowaniem Świetlic Środowiskowych na artykuły przemysłowe
w tym materiały na zajęcia i warsztaty przeznaczono 9 879,36 zł, natomiast na artykuły
spożywcze przeznaczono 2 483,30 zł.
Na utrzymania wszystkich działających w 2019 r. Świetlic Środowiskowych i Klubu
Młodzieżowego (na zakup energii elektrycznej, gaz, wodę, wywóz nieczystości oraz ścieki
wydatkowano kwotę 49 863,33 zł.
W Świetlicach Środowiskowych na terenie Gminy Pyrzyce zorganizowane zostały m.in.:
• Bal Maskowy (28.02.2019);
• Powitanie Wiosny (21.03.2019 r.);
• Wakacyjna dyskoteka (06.07.2019 r.);
• Udział w konkursie na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową w PDK;
• od 01.07.2019 r.- 30.08.2019 r. dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Żabowie wzięły
udział w projekcie „Akademia Różnorodności”;
• Dzień Pieczonego Ziemniaka;
• Imprezy okolicznościowe (Halloween, Andrzejki)
Klub Młodzieżowy w Pyrzycach ul. Bogusława 5 oraz filia Klubu ul. Obojno 6 w 2019 r.
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podobnie jak w latach ubiegłych prowadziły działalność profilaktyczno - wychowawczą
zrzeszając dzieci i młodzież z Gminy Pyrzyce w wieku od 7 do 18 roku życia. Przez cały rok
przeprowadzono szereg warsztatów oraz spotkań, które rozwijały umiejętności niezbędne
w życiu codziennym między innymi:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty krawieckie;
• warsztaty plastyczno – artystyczne;
• warsztaty rozwijające motorykę małą;
• warsztaty filmowe.
Przez cały rok zajęcia rozpoczynały się wspólną nauką oraz odrabianiem lekcji, co
przełożyło się na pozytywne wyniki w nauce uczestników Klubu Młodzieżowego.
Klub Młodzieżowy jako ośrodek wsparcia dziennego w roku 2019 łącznie objął swoimi
działaniami 35 osób. Realizowali następujące działania:
1. wyjazd do Parku Linowego w Szczecinie;
2. prace nad klubową książką kucharską;
3. ognisko integracyjne;
4. udział w roli wolontariuszy w obchodach dnia dziecka oraz uroczystości 70-lecia
Ludowego Zespołu Sportowego Sęp Brzesko;
5. dni otwarte dla uczniów ze wszystkich szkół w Pyrzycach;
6. przygotowanie i sprzedaż stroików wielkanocnych;
7. udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym;
8. spotkanie mikołajkowe.
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Wzorem ubiegłych lat, placówki oświatowe uczestniczyły w realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii poprzez
organizowanie pogadanek, prelekcji czy warsztatów dla dzieci. Projekcje filmów, pogadanki
i warsztaty podejmujące tematykę szkodliwości środków uzależniających są stałym elementem
programu profilaktyki. Szkoły propagują literaturę oraz różnego rodzaju publikacje o tematyce
uzależnień. Ponadto organizują spotkania z funkcjonariuszami Policji.
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach na bieżąco uczestniczy w działaniach
profilaktycznych i realizuje zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii. OPS udziela przede wszystkim wsparcia finansowego czy
materialnego rodzinom dysfunkcyjnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej czy
społecznej. OPS udziela wsparcia finansowego rodzinom osób uzależnionych poprzez
finansowanie obiadów dla dzieci w szkołach. OPS przeprowadza wywiady środowiskowe
i przekazuje wnioski i informacje do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pyrzycach oraz ściśle współpracuje z pedagogami szkolnymi i kuratorami
sadowymi.
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DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ
Podobnie jak Ośrodek Pomocy Społecznej, tak i Straż Miejska realizuje na bieżąco
swoje zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii. Straż Miejska będąc w terenie szczególnie zwracała uwagę na miejsca, w których
gromadzą się grupy pijących osób (m.in. w okolicach sklepów prowadzących sprzedaż
alkoholu, na placach zabaw, w okolicach szkół). Straż Miejska współpracuje z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w zakresie badania środowisk patologicznych, KPP Policji w Pyrzycach
w zakresie przestrzegania spokoju i porządku publicznego, Zespołem Interdyscyplinarnym
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

WSPIERANIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWO - PROFILAKTYCZNYCH
W 2019 r. realizowane były również takie zadania jak :
Lp.

Nazwa zadania

Dotacja
na

Realizator
w 2019 r.

2019 r.
Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów oraz
udział w sportowym współzawodnictwie w dyscyplinach
1.
piłka siatkowa dziewcząt uzdolnionych dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy
Pyrzyce

5 000 zł UKS Piast Pyrzyce

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów oraz
2. udział w sportowym współzawodnictwie w dyscyplinach
lekkoatletyka uzdolnionych dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Pyrzyce

3 000 zł UKS Piast Pyrzyce

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci poprzez organizację zawodów oraz udział w
3. sportowym współzawodnictwie w różnych dyscyplinach
sportowych uzdolnionych dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Pyrzyce

2 000 zł UKS Opty Pyrzyce

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci poprzez organizację zawodów oraz udział w
4. sportowym współzawodnictwie w różnych dyscyplinach
sportowych uzdolnionych dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Pyrzyce

2 000 zł

7

UKS Olimp
Mielęcin

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci poprzez organizację zawodów oraz udział w
5. sportowym współzawodnictwie w różnych dyscyplinach
sportowych uzdolnionych dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Pyrzyce

2 000 zł

UKS Orliki
Brzesko

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci poprzez organizację zawodów oraz udział w
6. sportowym współzawodnictwie w różnych dyscyplinach
sportowych uzdolnionych dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Pyrzyce

2 000 zł

UKS Copernikus
Żabów

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów oraz
7. udział w sportowym współzawodnictwie w dyscyplinach
zapasy i sumo uzdolnionych dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Pyrzyce

4 500 zł

LUKS Płonia
Okunica

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów oraz
8. udział w sportowym współzawodnictwie w dyscyplinach
karate uzdolnionych dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Pyrzyce

4 000 zł

Klub Karate
Kamikaze

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów oraz
9. udział w sportowym współzawodnictwie w dyscyplinach
karate uzdolnionych dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie Gminy Pyrzyce

1 000 zł Klub Karate Antai

Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez sport poprzez
organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
LUKS Płonia
10.
1 500 zł
zamieszkałej na terenie Gminy Pyrzyce
Okunica

Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez sport poprzez
organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
LMKS Żak
11. zamieszkałej na terenie Gminy Pyrzyce z obszaru
3 000 zł
Espadon Pyrzyce
przeciwdziałania patologiom społecznym

8

