
 
Grodzisko Dolne 27.08.2020r. 

 
Gmina Grodzisko Dolne 
37-306 Grodzisko Dolne 125a 
NIP:816-15-70-014 

 
 
 
 

Nr sprawy: SE.152.7.2020 
 
 
 
 

 
Szulc-Efekt sp. z o. o. 

Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 

 
 

 
 
 W imieniu Gminy Grodzisko Dolne w odpowiedzi na Petycję z dnia 15 sierpnia 2020r. 
dotyczącą wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją (dedykowane 
strony WWW) – sensu largo do wykorzystania w ramach prewencyjnych, obowiązkowych 
działań prowadzonych przez Gminę związanych z prewencją alkoholową wobec dzieci i 
młodzieży  
 
oświadczam, że: 
 

Urząd Gminy Grodzisko Dolne dokłada zawsze najwyższej staranności w realizacji 
zadań własnych związanych z działaniami prewencyjnymi w obszarze zainteresowania 
autorów petycji. Dobro mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży jest bardzo ważne dla 
władz wspólnoty samorządowej. Dla potrzeb budowania odpowiedzialności za dobro dzieci i 
młodzieży, a także większej świadomości w tym aspekcie życia mieszkańców , gmina 
prowadzi w ciągu roku szereg akcji informacyjnych bezpośrednio kierowanych do grup ryzyka. 
W takcie roku w szkołach na terenie gminy organizowane są pogadanki na temat szkodliwości 
działania alkoholu i innych środków odurzających przy współudziale funkcjonariuszy policji. 
Gmina informuje cyklicznie na łamach lokalnej prasy o zagrożeniach płynących z używania 
alkoholu i innych środków szkodliwych dla człowieka, szczególnie osób młodych. Przy okazji 
organizacji pikników i spotkań artystycznych również uczestnicy są informowani o szkodliwym 
wpływie alkoholu na zdrowie człowieka. Władze gminy cenią sobie bezpośrednie akcje 
związane z profilaktyką alkoholową. Organizowanie wspólnych spotkań, zabaw i pogadanek 
jest najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem walki z nałogami. Nałogi pojawią się 
najczęściej tam, gdzie osoba zostaje sama, doświadczając kryzysu życiowego lub w obliczu 
zdarzenia losowego, którego jest uczestnikiem. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych skutecznie podejmuje działania służące profilaktyce zdrowotnej mieszkańców 
gminy, wykorzystując dostępne jej środki i sposoby docierania z informacją do adresatów.  

 
Dedykowane strony internetowe są narzędziem wspomagającym te działania 

profilaktyczne, jednak nigdy nie zastąpią bezpośredniej aktywności w środowisku podmiotów 
zajmujących się działaniami prewencyjnymi. Skuteczność Internetu w tym obszarze jest 
różna. O tym, czy autor zainteresuje swoim tematem w decyduje często przypadek. Mając na 



uwadze powyższe Gmina Grodzisko Dolne nie widzi obecnie dużego potencjału posiadania 
dedykowanej strony internetowej poświęconej tylko temu tematowi życia społecznego 
mieszkańców gminy. Gmina wykorzystuje aktualnie z powodzeniem dostępne formy przekazu 
bezpośredniego dla działań profilaktycznych. Mając na uwadze doświadczenia związane z 
komunikowaniem się z mieszkańcami, w gminie Grodzisko Dolne jednak najskuteczniejszą 
formą jest lokalna prasa. Gmina korzysta z tej formy najczęściej w sprawach związanych z 
podejmowaniem tematów profilaktyki i zagrożeń płynących z używania alkoholu lub innych 
używek.  
 
 
 

Z poważaniem 
 

Z up. Wójta Gminy Grodzisko Dolne 
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1. Adresat 
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