
     Sprawozdanie z KPP Kędzierzyn-Koźle 
 

      z przeprowadzonego w dniu 06.06.2018 r.  konkursu filmowego  
     pn. „Wolni od uzależnień”                                                    

 

W dniu 06.06.2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w K- Koźlu odbył się II finał 
konkursu „Wolni od uzależnień” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w 
Kędzierzynie Koźlu.  W konkursie, który objęty został patronatem Starosty Powiatowego w 
K- Koźlu i Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla udział wzięli uczniowie z 7 szkół 
podstawowych z terenu powiatu:  PSP nr 10 z Kędzierzyna –Koźla (osiedle Blachownia), PSP 
z Cisku, PSP nr 12 z Kędzierzyna -Koźla, PSP nr 16 z K-Koźla ( osiedle Sławięcice), PSP nr 
6 z K-Koźla, PSP ze Starego Koźla, ZSGP z Polskiej Cerekwi,  W finale wzięło udział 110 
osób. Zadaniem uczniów było nagranie kilkuminutowego filmu o tematyce uzależnień.  Przed 
rozpoczęciem konkursu oraz w trakcie pomiędzy projekcjami filmów na ekranie głównym 
wyświetlany był slajd z informacją dotyczącą organizatorów i fundatorów nagród. W trakcie 
finału wyświetlono wszystkie filmy biorące udział w konkursie. Następnie jury składające się 
z przedstawicieli policji ( Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w K- Koźlu mł. insp. Janusz 
Hencel, policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Nieletnich i Patologii mł. asp. Małgorzata 
Cisowska, sierż. sztab. Paweł Szymkowiak) przedstawiciela Urzędu Miasta sekretarza p. 
Zbigniewa Romanowicza, kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego p. Marka 
Waszkiewicza oraz   wychowawców i pedagogów wybrało 3 najlepsze filmy. Zwycięzcami  
okazali się uczniowie PSP z Cisku,  II miejsce zajęli uczniowie z PSP nr 12 z Kędzierzyna 
Koźla. III miejsce zajęło PSP nr 6 z K- Koźla. Wyróżniony został również film z  ZGSP z 
Polskiej Cerekwi.                                                                       

Współorganizatorami oraz fundatorami nagród w w/w konkursie byli:  

-Starostwo Powiatowe w K- Koźlu,  

-Urząd Miasta w K-Koźlu,  

- SPOT-LIGHT Spółka Z.O.O w Bierawie,  

-Miejski Ośrodek Kultury w K- Koźlu 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci biletów do kina zakupionych z 
funduszy przekazanych przez Starostwo Powiatowe w K- Koźlu. Uczniowie klas, które zajęły 
pierwsze 3 miejsca otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Kędzierzynie 
Koźlu. ( za uzyskane fundusze zakupiono 18 szt Power-banków, 18 szt. kart pamięci, 6 
kompletów słuchawek,) Ponadto Starostwo Powiatowe w K- Koźlu ufundowało  18 szt 
kubków termicznych i opasek odblaskowych, które przekazane zostały zwycięzcom 
konkursu. Dodatkowo laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Informacje o 
przeprowadzonym konkursie wraz  zostały umieszczone na stronie internetowej Komendy Na 
finale konkursu obecna była TVP Opole która wyemitowała materiał filmowy.  
Przeprowadzony konkurs jest jedną z wielu  form podejmowanych działań profilaktycznych 
zmierzających  do przeciwdziałania zagrożeniom jakim są uzależnienia, którą na co dzień 
realizują policjanci zajmujący się profilaktyką.  

Przesłaniem konkursu było dostarczenie wiedzy na temat uzależnień, substancji 
uzależniających i ich negatywnego wpływu na życie człowieka oraz prawnych i moralnych 
skutków używania tych środków. Dzięki takim działaniom profilaktycznym staramy się 
budować u młodych ludzi poczucie własnej wartości i kształcić umiejętność radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami. Konkurs Wolni od uzależnień   jest doskonałą formą  promocji 



profilaktyki rówieśniczej oraz daje możliwość  twórczego przedstawienia problemu jakim są 
uzależnienia. 

Wyk. w 1 egz.P.Sz. 


