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Ponadto partnerami samorządu w realizacji ww. programów są: Poradnia Zdrowia 

Psychicznego i Terapii Uzależnień, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowa Poradnia 

Psychiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Biblioteka Pu-

bliczna Miasta i Gminy Wolsztyn, Policja, Sąd Rejonowy, szkoły, wolsztyńskie grupy 

AA, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Kościół, SPZOZ i inne instytucje 

zajmujące się działalnością profilaktyczną, wychowawczą i terapeutyczną.  

W ramach współpracy od 2008 roku funkcjonuje między innymi telefon zaufania 

przy Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Ponadto w Poradni prowa-

dzona jest terapia uzależnienia i współuzależnienia na poziomie podstawowym  

i zaawansowanym, w formie indywidualnej i grupowej. Liczba pacjentów zarejestro-

wanych z gminy Wolsztyn w Poradni na 31 grudnia 2011 roku wynosiła 203 osoby  

(i wzrosła w porównaniu z 2009 rokiem 191 osób), liczna współuzależnionych to 42 

osoby, uzależnienie od hazardu to 21 osób. Funkcjonująca od wielu już lat Poradnia 

Terapii Uzależnień w 2011 roku zmieniła swoją siedzibę. W drugiej połowie roku 

Poradnia przeniosła swoją działalność do jednego z budynków SPZOZ przy  

ul. Wschowskiej. Warunki lokalowe są nieporównywalne lepsze od poprzednich.  

W ramach współpracy z placówką oraz chęci polepszenia dostępności do pomocy 

terapeutycznej ze środków gminnych dofinansowany został remont pomieszczeń,  

w których obecnie mieści się siedziba Poradni Terapii Uzależnień.    

W 2011 roku z terenu gminy Wolsztyn do Sądu Rejonowego w Wolsztynie wpłynęło 

38 spraw o leczenie odwykowe (ogółem było 69 spraw). W 33 sprawach orzeczono 

obowiązek podjęcia leczenia w zakładzie niestacjonarnym, w 20 sprawach orzeczono 

obowiązek leczenia w zakładzie stacjonarnym. Ponadto wpłynęło 7 spraw z wnio-

skiem o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,  

z uwagi na nadużywanie alkoholu. Wpłynęło także 27 spraw osób nieletnich, które 

spożywały alkohol lub popełniły czyn karalny pod wpływem alkoholu oraz 5 spraw 

dotyczących posiadania przez nieletnich środków odurzających. W Wydziale Karnym 

Sądu Rejonowego w Wolsztynie w 2011 roku 90 osób zostało skazanych za jazdę 

samochodem pod wpływem alkoholu, w tym 19 osób na karę pozbawienia wolności 

a 151 osób zostało skazanych za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. Za znęcanie 

się nad rodziną skazano 8 osób, w tym 3 osobę na pozbawienie wolności. Ponadto 

32 osoby skazano w związku z używaniem, posiadaniem lub rozprowadzaniem nar-

kotyków. 

Realizując gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

gmina wspiera grupy AA, grupy Al-Anon oraz różne inicjatywy mające na celu zapro-

ponowanie głównie młodzieży nowych i ciekawych form spędzania wolnego czasu 

i edukacji. Dla przykładu w 2011 roku Burmistrz Wolsztyna wspólnie ze Szkołą Tańca 

Latina zorganizowała dwa duże koncerty dla wszystkich szkół z terenu gminy Wolsz-

tyn. Koncert oprócz tego, iż miał zainteresować młodzież tańcem wplatał informacje 

merytoryczne i edukacyjne na temat używek i ich niebezpieczeństwie. Drugim przy-

kładem może być spektakl przygotowany przez młodzież LO Nowy Tomyśl dla 

uczniów szkół gimnazjalnych z Wolsztyna. Co istotne programy został bardzo pozy-

tywnie odebrane przez młodzież, a wiązały się z niewielkim nakładem finansowym.   

Realizując zadania wynikające zarówno z ustaw, jak i programów profilaktycznych 

Gmina wykorzystuje środki finansowe uzyskane z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

Przeciwdziałanie narkomanii 

W ramach programu zakupiono filmy edukacyjne zakupiono na potrzeby szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych z terenu naszej Gminy.  Ponadto w II półmroku 2011 

roku zakupiono pakiety o tematyce związanej z narkotykami z przeznaczeniem dla 

młodzieży i nauczycieli; materiały dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych tzw. „Niezbędnik GKRPA”. Ponadto opublikowano w lokalnej prasie 

cyklu artykułów o tematyce uzależnień, w tym narkomanii i narkotyków oraz dofi-

nansowanie wyjazdu młodzieży na „Festiwal Życia”. Wyjazd współorganizowany 

przez Rektora Misjonarzy Oblatów w Obrze, przeznaczony dla młodzieży szkół gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

W 2011 roku zawarto umowę w sprawie pomocy finansowej udzielonej Miastu Zie-

lona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień  

w Raculi w zakresie pracy profilaktyczno-terapeutycznej. W ciągu całego roku pla-

cówka przyjęła 20 osób z terenu naszej Gminy. W  2011 roku na zakupiono m.in.: 

materiały i puchary potrzebne przy realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, pa-

kiety edukacyjne dla szkół, materiały informacyjne dla Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych, doposażono świetlicę środowiskowe działające na 

terenie naszej gminy, w ramach współpracy z WOPR-em zakupiono paliwo do patroli 

kąpieliska w okresie letnim. Jednym z zadań świetlic środowiskowych jest dożywia-

nie dzieci. Ponadto zorganizowano zimowiska i kolonie profilaktyczne dla dzieci ze 

świetlic środowiskowych. Dzieci były w Dźwirzynie, we Wroniawach, w Karpaczu, 

Kołobrzegu i Boszkowie. Z tej formy wypoczynku skorzystało w sumie 186 osób, 

warsztaty i spektakle profilaktyczne,  które odbyły się w szkołach i gimnazjach z tere-

nu Gminy Wolsztyn, koszty zajęć na basenie zgodnie z umową zawartą z Minister-

stwem Sportu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-

holizmowi osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 

rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie 

zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego 

(psychiatry i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alko-

holu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.  

Wszystkie działania podjęte w 2011 roku miały na celu zrealizowanie zadań wynika-

jących z obowiązujących ustaw i Gminnych Programów. Stanowią one kontynuację 

działań podjętych we wcześniejszych latach. 

 

Opracowanie: Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień Alina Molicka. 


