
 

„Bezpromilowo – bezproblemowo…” 

W dniu 13 maja 2014 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach odbyła się już 

po raz dwunasty sesja prozdrowotna. Tym razem pod hasłem: „Bezpromilowo – bezproblemowo…” 

w ramach kampanii TRZEŹWA MAŁOPOLSKA 2014. 

Organizatorami spotkania byli: Burmistrz Gorlic Pan Witold Kochan, Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gorlicach, dyrektor mgr Renata Stępień i nauczyciele Zespołu Szkół 

Technicznych: Dorota Zimowska i Bogusław Matała. 

Na spotkanie, którego celem było dostarczenie podstawowej wiedzy  

i umiejętności mogących pomóc w dokonywaniu prawidłowych wyborów życiowych, przybyli 

nauczyciele i młodzież gimnazjów i szkół średnich powiatu gorlickiego oraz przedstawiciele władz 

lokalnych powiatu i miasta Gorlic. Profesjonalną wiedzę na temat wpływu alkoholu, substancji 

uzależniających na funkcjonowanie organizmu człowieka, kondycję psychiczną i umiejętność 

przewidywania konsekwencji przyjmowania wszelkich substancji dostarczyła Pani Ewa Rzepka- 

specjalista chorób wewnętrznych. 

Pan Tomasz Gubała – Pełnomocnik ds. Profilaktyki Gminy Zielonka, autor wielu programów 

profilaktycznych przybliżył zagadnienia dotyczące przestrzegania zasad, norm społecznych i czynników 

chroniących młodzież przed uzależnieniami. 

Młodzież uczestniczyła też w prelekcji przygotowanej przez Pana aspiranta Grzegorza Szczepanka na 

temat problemów związanych z używaniem substancji uzależniających w powiecie gorlickim.  

Na spotkanie przybył również Pan kapitan Dariusz Surmacz – zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-

gaśniczej, który poprowadził kurs udzielania pierwszej pomocy. 

Młodzież ZST przedstawiła część artystyczną pt. „Wolni – zniewoleni…” Ważnym elementem sesji było 

zbieranie deklaracji odpowiedzialnego świadka – pasażera podpisanych przez uczestników spotkania. 

Młodzież biorąca udział w spotkaniu przygotowała prace konkursowe. Komisja w składzie: Roman 

Dziubina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Grygowicz – Za - ca Przewodniczącego Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Janusz Fugiel – Z-ca Burmistrza Gorlic, Tomasz Gubała 

– Pełnomocnik Do Spraw Profilaktyki wyłoniła zwycięzców:             

I miejsce – Gimnazjum w Klęczanach 

II miejsce – Gimnazjum w Stróżówce                                                                                

III miejsce – Gimnazjum w Uściu Gorlickim 

Podsumowaniem sesji były ćwiczenia z wykorzystaniem alkogogli służących do demonstracji 

upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu, jazda alko – autkiem z wykorzystaniem 

alkogogli na boisku szkolnym oraz kurs udzielania pierwszej pomocy, – bo odpowiedzialny świadek 

pasażer to także osoba, która może się znaleźć w sytuacji kiedy będzie musiała udzielić pierwszej 

pomocy. 

Burmistrz Gorlic i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gorlicach ufundowali nagrody dla uczestników sesji prozdrowotnej.                                               


