
 Sprawozdanie z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie

dla Gminy Długołęka na rok 2013.

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Gminie  Długołęka  

w roku 2013 kontynuowała pracę rozpoczętą w listopadzie 1997 r. (od chwili powołania Komisji) 

oraz  realizowała  założenia  programowe  opisane  w  Gminnym  Programie  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Długołęka na rok 2013 przyjętego do realizacji Uchwałą Rady Gminy Długołęka Nr XX/317/12 

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna:

• Zarządzenie  Nr  125/2011 Wójta  Gminy  Długołęka  z  dnia  16  maja  2011  r.  w  sprawie 

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Długołęka.

• Ustawa  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1356 j. t.).

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2012 r. poz. 124 

ze zm.)

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 

180 poz. 1493 ze zm.)

Stan środków przeznaczonych na zadania w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Długołęka przyjmowanego, co roku w formie uchwały Rady Gminy Długołęka jest rozstrzygający, 

we wszystkich kwestiach związanych z realizacją wytyczonych zadań.

Program w relacji do polityki społecznej gminy potencjalnie spełnia trzy funkcje:

- ujawnia istnienie kwestii społecznych w gminie i ich wagę,

- wskazuje kierunek, cele i podmioty w realizowanej polityce społecznej,

- ocenia skuteczność podejmowanych działań.

W  realizacji  Programu  uczestniczą  wszystkie  służby  społeczne  gminy,  we  współpracy

z placówkami leczenia odwykowego usytuowanymi poza gminą,  organizacjami pozarządowymi, 

osobami fizycznymi, oraz kościelnymi osobami prawnymi (z parafiami).
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Ponadto  gmina  może  dokonywać  zakupu  usług  specjalistycznych  dotyczących  profilaktyki 

uzależnień,  jakie  były  realizowane  poprzez  działalność  Gminnego  Punktu  Konsultacyjnego.

            Wiodącym celem Programu – zgodnie z obowiązującymi trendami rekomendowanymi przez 

Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jest zapobieganie powstawaniu 

nowych  problemów alkoholowych,  narkotykowych,  zapobieganie  zjawiska przemocy domowej, 

poprzez szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną. Zadanie 

to pochłania znaczną  większość  środków finansowych i  obejmuje między innymi  finansowanie 

bądź  współfinansowanie  specjalistycznych  programów profilaktycznych  dla dzieci  i  młodzieży, 

organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, zakup literatury 

fachowej, ulotek, finansowanie szkolnych konkursów o tematyce uzależnień, udział w społecznych 

kampaniach, finansowanie  gminnych  świetlic  wiejskich,  współfinansowanie  działalności 

edukacyjnej,  kulturalnej,  rekreacyjnej  i  sportowej, realizowanej  przez  gminę,  jednostki 

organizacyjne gminy i inne podmioty. 

Jednym  z  działań  jest  finansowanie  działalności  Gminnego  Punktu  Konsultacyjnego, 

którego  działalność  nakierowana  jest  w  szczególności  na  zmniejszenie  rozmiarów  problemów 

alkoholowych i przemocy domowej poprzez:

1) konsultacje  indywidualne  oraz  interwencje  kryzysowe  dla  osób  uzależnionych, 

współuzależnionych, dzieci alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie,

2) konsultacje  indywidualne  oraz  interwencje  kryzysowe  w  podmiotach  leczniczych  mających 

siedzibę na terenie Gminy Długołęka,

3) konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe dla rodziców dzieci uczęszczających do 

szkół na terenie Gminy Długołęka w zakresie uzależnienia,

4) współpraca z Zespołem Pomocy Rodzinie mającym siedzibę  w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Długołęce w zakresie interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób 

i rodzin będących w stanie kryzysu,

5) prowadzenie edukacji dla grup wsparcia AA oraz Al.-Anon z terenu Gminy Długołęka,

6) współpraca ze szkołami.

Każdy z  potrzebujących  mieszkańców  ma możliwość  korzystania  z  bezpłatnych  usług 

Gminnego Punktu Konsultacyjnego jak również  z pomocy instytucjonalnej  państwa, w każdym 

dowolnym miejscu na terenie kraju.

 Środki  finansowe  na  realizację  zadań  wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  

w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomani i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pochodzą 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Długołęka liczy 24 812 mieszkańców.
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DIAGNOZA  SYTUACJI  W  GMINIE  DŁUGOŁ ĘKA  W  ASPEKCIE  PROBLEMÓW  

ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU

(dane z Komisariatu Policji w Długołęce).

Ilość wniosków o ukaranie w 2013 roku (wykroczenia), związanych z zagadnieniem alkoholu:

- ogólnie: 20 (porównując do roku 2012 – 4 wnioski mniej)- w tym:

- zakłócanie porządku publicznego pod wpływem alkoholu- 6 (rok 2012 – 8),

- kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu ( od 0,2 do 0,5) promila- 14 (rok 2012 – 16),

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 0 (rok 2012 – 0),

- podjęcie czynności służbowych w stanie nietrzeźwym – 0 (rok 2012 – 2).

Za  spożywanie  alkoholu  w miejscu  publicznym nałożono  12 mandatów karnych  na kwotę 

1 200,00  złotych  (rok 2012 – 17 mandatów na kwotę  1 550,00 zł).  Podczas kontroli  punktów 

sprzedaży alkoholu przez członków GKRPA nie nałożono żadnego mandatu karnego (w roku 2012 

– 1).

Zatrzymano 66 osób za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym (powyżej 0,5 promila) (rok 

2012 – 83). W tym 40 osób za kierowanie pojazdem mechanicznym (art. 178a par 1 KK) (rok 2012 

– 46) i 26 osób za kierowanie rowerem (art. 178a par 2 KK) (rok 2012 – 37). Od 09 listopada 2013 

r.  w  wyniku  zmiany  przepisów  kierowanie  w  stanie  nietrzeźwym  rowerem  nie  jest  już 

przestępstwem tylko wykroczeniem z art.87 KW.

W  trakcie  przeprowadzonych  interwencji  domowych  w  roku  2013  sporządzono  

5 Niebieskich Kart (rok 2012 – 7) i ujawniono 5 sprawców przemocy(rok 2012 – 5). W związku 

z wszczętą procedurą Niebieskiej Karty wystosowano 5 wystąpień do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Długołęce o objęcie rodzin dozorem (rok 2012 – 5) oraz  5 wystąpień do Gminnej 

Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych(rok  2012  –  5),  5  wystąpień do  Sądu 

Rodzinnego w Oleśnicy(rok 2012 – 5).

Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, lub odwiezionych do miejsca zamieszkania:

- odwiezionych do izby wytrzeźwień: 72 (rok 2012 – 55),

- odwiezionych do miejsca zamieszkania: 12 (rok 2012 – 10).

Ilość nieletnich pod wpływem alkoholu wobec których przeprowadzono interwencje:  1 osoba(rok 

2012 – 3).
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Ilość praw jazdy zatrzymanych za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu: 33 prawa jazdy 

(rok 2012 – 44).

DOSTĘPNOŚĆ ALKOHOLU W ROKU 2013 NA TERENIE GMINY DŁUGOŁ ĘKA:

Według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Ilość wydanych zezwoleń:

do 4, 5 % alkoholu oraz piwo:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 64

- do spożycia w miejscu sprzedaży(bary) – 24

- ogródki piwne - 4

od 4, 5%      do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa:  

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 55

- do spożycia w miejscu sprzedaży(bary) - 12

powyżej 18% alkoholu

- do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 57

- do spożycia w miejscu sprzedaży(bary) – 16

Wydano 31 jednorazowych zezwoleń.

Ilość wolnych limitów:

Sklepy:

- przyznany limit -  65

- wykorzystano    -  61

Bary:

- przyznany limit – 30

- wykorzystano    - 16

PRACA GMINNEJ KOMISJI ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

W GMINIE DŁUGOŁ ĘKA.

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła  58  kontroli 

przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych u przedsiębiorców, którzy posiadają 

zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  i  sporządziła  protokoły  pokontrolne.  Podczas 
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kontroli  GKRPA  nie  stwierdziła  żadnych  uchybień,  co  zostało  odnotowane  w  protokołach 

pokontrolnych.

Zgodnie z polskim prawem sprzedaż napojów alkoholowych w tym piwa osobom nieletnim 

i nietrzeźwym jest przestępstwem i może spowodować cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Podmiot posiadający zezwolenie ma bezwzględny obowiązek respektowania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim, który ustawodawca wprowadził z ważnych przyczyn społecznych. 

Osoby będące świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym mogą zwrócić się z prośbą 

o  interwencję  i  podjęcie  odpowiednich  kroków  do  Policji  lub  Urzędu  Gminy.  W  trakcie 

przeprowadzanych kontroli sprawdzano ważność wydawanych zezwoleń, przestrzeganie zapisów 

ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Zwracano  uwagę  na 

umieszczanie w widocznym miejscu informacji  o szkodliwości alkoholu i zakazie sprzedawania 

alkoholu  osobom  nieletnim  i  nietrzeźwym.  Podczas  rozmów  instruktażowych  z  właścicielami 

sklepów,  barów  lub  ich  pracownikami  pouczano  o  odpowiedzialności  prawnej  za  naruszenie 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Aby  skutecznie  przeciwdziałać  patologiom  spowodowanym  uzależnieniami  i  przemocą 

działania wymagały współpracy szeregu instytucji: oświaty, policji, pomocy społecznej, podmiotów 

leczniczych, wymiaru sprawiedliwości oraz administracji.

W Gminie Długołęka w roku 2013 rozwiązywaniem tych problemów zajmowały się:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długołęce.

2. Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych .

3. Podmioty lecznicze z terenu gminy Długołęka. 

4. Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Liceum.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

6. Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce wraz z filiami.

7. Komisariat Policji w Długołęce.

8. Kościoły.

9. Gminna Biblioteka wraz z filiami.

Kierunkami  działania  na  płaszczyźnie  profilaktyki  alkoholowej,  narkomanii  

i przeciwdziałania przemocy było:

1. Udzielanie  pomocy  dzieciom  i  młodzieży,  która  miała  problem  z  używaniem  wszelkich 

substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze).
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2. Realizowanie profesjonalnych programów profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży.

3. Zapewnienie możliwości korzystania z bezpłatnych usług Gminnego Punktu Konsultacyjnego 

ds. uzależnień osobom uzależnionym i współuzależnionym.

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc pedagogiczna i prawna dla ofiar przemocy. 

5. Tworzenie  bazy  materialnej,  organizacyjnej  i  merytorycznej  dla  realizacji  programów 

profilaktycznych.

1. Realizacja działań profilaktycznych styczeń – grudzień 2013 r.

W roku 2013 na terenie gminy Długołęka we wszystkich placówkach oświatowych odbyły 

się spektakle, warsztaty oraz programy profilaktyczne. W marcu w sześciu gimnazjach oraz liceum 

znajdujących  się  na  terenie  gminy  Długołęka  został  przeprowadzony  program  profilaktyczny. 

Program został zrealizowany w formie koncertu przez pana Piotra Lubertowicza. Na przełomie 

maja  i  czerwca  w  każdej  ze  szkół  znajdującej  się  na  terenie  gminy  zostały  przeprowadzone 

warsztaty  profilaktyczne  dla  dzieci  i  młodzieży.  Łącznie  przeprowadzono  201,5  godziny 

warsztatów (każdy po 45 minut).  W listopadzie  we wszystkich  szkołach  podstawowych  został 

zorganizowany spektakl o tematyce cyberprzemocy, bezpieczeństwa w internecie, zdrowego stylu 

życia oraz profilaktyki  uzależnień  pt.  „Sieciaki”.  W grudniu we wszystkich gimnazjach oraz w 

liceum odbył się koncert profilaktyczny pod nazwą „Szanuj życie” w wykonaniu pana Sławomira 

Pyrko. 

Warsztaty,  spektakle, programy profilaktyczne w szkołach zostały zrealizowane przez , 

Małopolskie  Centrum  Profilaktyki,  Fundację  „Grupa  T”  z  Torunia,   oraz  SCENA  ARS 

MARKETING  S.C.  Janusz  Pasik,  Adam  Radwański  z  Krakowa  .  We  wszystkich  szkołach 

realizowane  były  programy  profilaktyczne  odpowiadające  standardom  wyznaczonym  przez 

technologie profilaktyczne.

Celem działań profilaktycznych w szkołach było uświadomienie dzieciom konsekwencji 

łamania  norm  i  zakazów,  oraz  sięgania  po  środki  i  substancje,  które  mogą  być  szkodliwe, 

wykształcenie  właściwej  postawy  wobec  osób  namawiających  do  spróbowania  środków 

uzależniających,  ukazanie perspektyw zdrowego stylu  życia,  ukazanie  zagrożeń  i  konsekwencji 

wynikających z nieumiejętności odmawiania, wykształcenie właściwych postaw reagowania wobec 

przemocy, ukazywanie alternatyw dla stosowania przemocy. 

Na terenie Gminy Długołęka funkcjonowały w miejscowościach Bielawa, Byków, Śliwice 

oraz Pasikurowice świetlice wiejskie będące filiami Gminnego Ośrodka Kultury.  Dodatkowo w 

roku 2013 uruchomiono zajęcia w Brzeziej  Łące i  Kątnej.  Ich Działalność  finansowana była  z 

funduszy GKRPA. Głównymi kierunkami działań realizowanych w tych placówkach były zajęcia 

edukacyjne  mające  na  celu  uświadomienie  dzieciom,  czym  jest  uzależnienie,  jakie  są  jego 
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przyczyny, mechanizmy konsekwencje używania środków psychoaktywnych oraz w jaki sposób się 

przed  nimi  bronić,  jak  asertywnie  odmawiać  i  gdzie  szukać  pomocy,  zajęcia  sportowe  (gry 

zespołowe,  tenis  stołowy),  zajęcia  plastyczne,  gry  i  zabawy  terenowe,  pomoc  dzieciom  z 

trudnościami w nauce oraz zajęcia taneczno- ruchowe i gitarowe. Zajęcia w świetlicach odbywały 

się  w  godzinach  popołudniowych.  Prowadzone  były  przez  osoby  mające  kwalifikacje  do 

prowadzenia tego typu zajęć. 

     W zakresie dążenia do wszechstronnego rozwoju mieszkańców i propagowania zdrowego 

stylu  życia  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców  gminy,  GKRPA  przeznaczyła  środki 

finansowe na tzw. godziny boiskowe – wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia sportowe z 

dziećmi,  młodzieżą  oraz  dorosłymi  mieszkańcami  Gminy  na  boiskach  wielofunkcyjnych 

zlokalizowanych w miejscowościach: Borowa, Długołęka, Mirków, Pruszowice, Raków, Siedlec, 

Śliwice  oraz  na Orliku  w Kiełczowie  w okresie  letnim.  Pan Przemysław Okarma prowadzący 

zajęcia  w Siedlcu  zorganizował  w lipcu  turniej  sportowy pod nazwą  „Wakacje  na sportowo”. 

GKRPA sfinansowała  zakup nagród  dla  16  uczestników konkursu  za łączną  kwotę  499,79 zł. 

Animator  boiska  w  Borowej  Pan Wiesław Gniewek  zorganizował  turniej  sportowy „Piłkarska 

jesień”. GKRPA ufundowała nagrody dla uczestników za kwotę 398,46 zł. O sfinansowanie nagród 

wystąpił również na początku września Pan Wojciech Mateusz Witkowski prowadzący zajęcia w 

Długołęce. GKRPA ufundowała nagrody za kwotę 411,67 zł. Turniej został zorganizowany również 

przez pana Łukasza Lisik prowadzącego zajęcia w Śliwicach – GKRPA ufundowała nagrody za 

kwotę 419,93 zł.

 Na przełomie lipca i  sierpnia 2013 r.  sfinansowano wypoczynek letni dla 58 dzieci  z 

rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Długołęka . W czasie pobytu dzieci na 

obozie został zrealizowany program profilaktyczny.  W wyniku przeprowadzonego postępowania 

ofertowego na realizatora zadania wybrano POLTUR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 

Górze. Obóz odbył się w miejscowości Mielno. 

GKRPA rokrocznie  organizuje  przegląd  i  finansuje  naprawy  i  konserwację  urządzeń 

zabawowych  zlokalizowanych  na gminnych  placach zabaw.  Doposaża również  istniejące  place 

zabaw i tworzy nowe, tam gdzie istnieje uzasadnienie powstania placu i jest zapewniony teren, na 

której plac może powstać. W roku 2013 doposażono 17 placów zabaw w 25 nowych elementów 

zabawowych.  Realizatorem była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło 

z Jarosławia – koszt 45 521,07 zł brutto.

Poniżej wykaz placów zabaw doposażonych wraz z wykazem elementów
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L.p. Miejscowość Nr 
Dz.

Wykaz urządzeń

1 Bąków 7/1 Karuzela
Huśtawka łańcuchowa

2 Bielawa 117/2 Sprężynowiec
3 Bierzyce 118/6 Sprężynowiec
4 Godzieszowa 186/2 Sprężynowiec
5 Januszkowice 

(inicjatywy 
3 000,00 zł)

353 Stożek (urządzenie linowe)

6 Kątna 307/1 Sprężynowiec 
7 Kiełczów 470/3 Karuzela, 

Piaskownica
8 Łozina 

(inicjatywy 
5 000,00 zł)

185/3, 
185/4

Karuzela, 
Huśtawka łańcuchowa

9 Mirków 
(inicjatywy 
5 000,00 zł)

274 Karuzela, 
Sprężynowiec

10 Oleśniczka 171/2 Sprężynowiec
11 Pasikurowice 276/2 Piaskownica
12 Piecowice 40/16 Sprężynowiec, 

Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost lub drabina, wieża, przeplotnia, 
drabinka)

13 Pietrzykowice 19/1 Sprężynowiec
Sprężynowiec

14 Raków 302 Huśtawka wagowa
15 Szczodre 189/1 Zestaw lokomotywa

Sprężynowiec
16 Śliwice 93 Zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, pomost lub drabinka, wieża, przeplotnia, 

drabinka)
17 Zaprężyn 54/1, 

55/1
Sprężynowiec
Sprężynowiec

W 2013 roku ze środków pochodzących z budżetu Gminy Długołęka sfinansowano dostawę 

i montaż bezpiecznych i trwałych siłowni napowietrznych (urządzeń do treningów na siłowniach 

zewnętrznych)  przy  placach  zabaw  w następujących  miejscowościach:  Mirków,  Brzezia  Łąka, 

Januszkowice, Łozina, Siedlec. Wykonawcą  była firma „NOVUM” Wyposażenie Placów Zabaw 

Sławomir Chmieliński z miejscowości Grom, koszt – 66 182,60 zł brutto. 

Siłownie  zostały  sfinansowane  z  budżetu  Gminy  (pomimo  planowanego  zakupu  ze  środków 

GKRPA)  z  uwagi  na  aplikowanie  o  ich  dofinansowanie  ze  środków  zewnętrznych,  co 

uniemożliwiło  ich  realizację  z  budżetu  GKRPA.  Zaoszczędzone  środki  komisja  zamierza 

przeznaczyć na zakup siłowni w 2014 r. w kolejnych miejscowościach.

Poniżej wykaz siłowni napowietrznych z wykazem elementów:
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L.p. Miejscowość 2013
Brzezia Łąka Wioślarz + orbitrek eliptyczny + pylon, 

twister + wahadło, 
wyciskanie siedząc + drążek do podciągów + pylon

Januszkowice Wioślarz + orbitrek eliptyczny + pylon, 
twister + wahadło, 
wyciskanie siedząc + drążek do podciągów + pylon

Łozina Wioślarz + orbitrek eliptyczny + pylon, 
twister + wahadło, 
wyciskanie siedząc + drążek do podciągów + pylon

Mirków Wioślarz + orbitrek eliptyczny + pylon, 
twister + wahadło, 
wyciskanie siedząc + drążek do podciągów + pylon

Siedlec Wioślarz + orbitrek eliptyczny + pylon, 
twister + wahadło, 
wyciskanie siedząc + drążek do podciągów + pylon

GKRPA przystąpiła do udziału w ogólnopolskich akcjach profilaktyczno – edukacyjnych 

Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty). Wzięła również udział w 

kampanii „POSTAW NA RODZINĘ 2013”. Zakupione materiały, ulotki, broszury i plakaty zostały 

rozdysponowane w szkołach, bibliotece, GOPSie, GOKu, podmiotach leczniczych na terenie gminy 

oraz w urzędzie. 

Zawarto umowę na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień.

Po  przeprowadzeniu  postępowania  ofertowego  w  trybie  poniżej  14 000  Euro  została  zawarta 

umowa  z  Panem  Robertem  Dechnikiem  na  prowadzenie  PK do  końca  

2013  r.  Działalność  Punktu  nakierowana  była  w  szczególności  na  zmniejszenie  rozmiarów 

problemów alkoholowych i przemocy domowej poprzez:

1. konsultacje  indywidualne  oraz  interwencje  kryzysowe  dla  osób  uzależnionych, 

współuzależnionych, dzieci alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie,

2. konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe w podmiotach leczniczych mających 

siedzibę na terenie Gminy Długołęka,

3. konsultacje indywidualne oraz interwencje kryzysowe dla rodziców dzieci uczęszczających 

do szkół na terenie Gminy Długołęka w zakresie uzależnienia,

4. współpraca  z  Zespołem  Pomocy  w  Rodzinie  mającym  siedzibę  w  Gminnym  Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Długołęce w zakresie interdyscyplinarnych działań podejmowanych na 

rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu 

5. prowadzenie edukacji dla grup wsparcia AA oraz Al.-Anon z terenu Gminy Długołęka (do 

października).

6. współpraca ze szkołami. 
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2. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym z problemami uzależnienia.

kontynuacja działalności Zespołu Pomocy Rodzinie - zadania i działania.

Kompetencje osób prowadzących Zespół Pomocy Rodzinie:

Pani Teresa Klimek - dyplomowany organizator pomocy społecznej, doświadczenie zawodowe, 

ustawiczne samokształcenie i szkolenia dotyczące problematyki uzależnień i przemocy domowej.

Pani  Agata  Kubiak –  specjalista pracy socjalnej,  doświadczenie  zawodowe,  samokształcenie  

i szkolenia jw.

Pani Alicja Skrzypecka – specjalista pracy socjalnej, doświadczenie zawodowe, samokształcenie i 

szkolenia jw. 

Pani  Bożena  Wiąz –  specjalista  pracy  socjalnej,  doświadczenie  zawodowe,  samokształcenie  

i szkolenia jw.

Katarzyna  Mądrecka  –  pracownik  socjalny,  doświadczenie  zawodowe,  samokształcenie  

i szkolenia jw.

W ramach  48 terminów posiedzeń  Zespołu (  12  m-cy x  4 posiedzenia  w m-cu)  ,  co 

odpowiada 216 godzinom zegarowym, odbyte zostały 215 spotkania ze 186 osobami i rodzinami. 

Powyższe wskazuje, że są osoby i rodziny, z którymi spotkania odbywały się wielokrotnie. 

Liczba osób i rodzin, z którymi prowadzono pracę w ramach Zespołu 

Pomocy Rodzinie, z tego :

(osoba/rodzina liczona raz 

niezależnie  od  ilości 

spotkań)
- osoby uzależnione (alkohol, narkotyki, nikotyna, hazard, inne) 106
- z tego alkoholicy lub uzależnienia sprzężone 64
- z tego sami alkoholicy 56
- osoby nadużywające alkoholu 127
- dorośli członkowie rodziny 367
- dorośli członkowie rodziny alkoholika/osób nadużywających alkoholu 137
- dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 157
- ofiary przemocy domowej 29
- sprawcy przemocy domowej 28
- inne 85

Liczba spotkań w ramach ZPR ogółem, 

z tego: spotkań wyjazdowych 

215

17

 Liczba osób, które motywowano do leczenia odwykowego:

 z tego :

 liczba  osób,  które  zmotywowane  dobrowolnie  podjęły  leczenie 

106

31
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odwykowe: 

Liczba osób skierowanych na leczenie poprzez GKRPA

we współpracy z Zespołem Pomocy Rodzinie

78

Niżej podane działania podejmowane przez ZPR wobec członków rodzin, w których dochodzi 

do przemocy:

- zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się 7
-  wezwanie  nadużywającego  alkoholu  sprawcy  przemocy  na  rozmowę 

interwencyjną

31

- powiadomienie policji 37
- skierowanie sprawcy do wzięcia udziału w programie korekcyjnym 8
- skierowanie ofiar przemocy do specjalistycznych placówek terapeutycznych 2
- w tym dzieci 3
- skierowanie do wzięcia udziału w samopomocowej grupie wsparcia 0
- skierowanie dzieci ofiar przemocy do świetlicy socjoterapeutycznej 0
- skierowanie dziecka do grupy terapeutycznej 0
- powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka 8
- powiadomienie innych służb o sytuacji rodziny w ramach procedury Niebieskiej  

Karty

15

- inne 3

Charakterystyka zadań zrealizowanych w ciągu ostatniego roku należących do największych 

sukcesów w sferze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych:

• wzrost  świadomości  społecznej  dotyczącej  choroby  alkoholowej,  uzależnień  i  przemocy  

w rodzinie,

• widoczny  system  reagowania  społecznego  w  sytuacjach wymagających  interwencji  służb 

społecznych,

• podejmowanie leczenia odwykowego,

• przekonanie sprawców o nieuchronności kary za stosowanie przemocy,

• udział 58 dzieci i młodzieży w wypoczynku letnim z elementami profilaktyki uzależnień.

Charakterystyka  działań  realizowanych  w  ciągu ostatniego  roku  dotyczących  zwiększenia 

dostępności  pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób uzależnionych od alkoholu, 

narkomanii i przemocy w rodzinie:

• informowanie osób i rodzin o możliwości korzystania z dostępnych form pomocy terapeutycznej, w 

tym funkcjonującej w infrastrukturze socjalnej gminy,

• indywidualne spotkania z osobami i rodzinami, w których występuje problem alkoholowy, których 

celem jest edukacja i motywacja do podejmowania zmian,
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• dostosowanie czasu spotkań do indywidualnych możliwości osób i rodzin ( spotkania w godzinach 

popołudniowych, w miejscu zamieszkania, sporadycznie w dni wolne od pracy),

• współpraca ze szkołami, podmiotami leczniczymi, policją, kuratorami sądowymi, sądem w zakresie 

pozyskiwania źródła informacji  o środowiskach rodzinnych,  wymagających  pomocy oraz planu 

pomocy osobom i rodzinom. 

• rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, wydania książeczkowe),

• współpraca z placówkami leczenia odwykowego – ambulatoryjnymi i stacjonarnymi,

• prowadzenie  procedury  Niebieskiej  Karty,  w  ramach  działań  Zespołu  Interdyscyplinarnego  i 

Zespołu Pomocy Rodzinie,

• współpraca  z  Ośrodkami  Interwencji  Kryzysowej  i  kierowanie  do  OIK  osób  wymagających 

pomocy,

• stała  współpraca  z  Punktami  Konsultacyjnymi,  Ośrodkami  Leczenia  Odwykowego  i  Pomocy 

Psychologicznej.

Charakterystyka  działań  realizowanych  w  ciągu  ostatniego  roku  dotyczących  udzielania 

pomocy rodzinom, w których występują  problemy alkoholowe i narkomania oraz ochrona 

przed przemocą:

• pozyskiwanie  do  współpracy  domowników  poprzez  edukację,  uświadamianie  problemu, 

pokazywanie konsekwencji nie włączania się w działania pomocowe, pokazywanie konsekwencji 

nie  podejmowania  działań.  Efekt:  zwielokrotnianie  szansy  na  zmianę  zachowania  sprawcy 

przemocy, osoby uzależnionej bądź nadużywającej alkoholu,

• współpraca z kuratorami sądowymi społecznymi i zawodowymi, Sądem Rejonowym III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich, dzielnicowymi Komisariatu Policji w Długołęce, Policją, Prokuraturą.

• współpraca z dyrektorami szkół, wychowawcami, psychologami i  pedagogami szkolnymi,

• współpraca  z  Ośrodkiem  Interwencji  Kryzysowej,  w  celu  uzyskiwania  schronienia  dla  ofiar 

przemocy domowej,

• edukacja i wsparcie psychiczne dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem narkomanii i 

alkoholowym,

• pomoc prawna dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem narkomanii i alkoholowym,

• współpraca z policją; wspólne interwencje środowiskowe,

• częste kontakty z osobami leczącymi się (stymulacja do życia w trzeźwości, monitorowanie zmian),

• podejmowanie prób rozwiązywania /łagodzenia konfliktów rodzinnych,

• skupienie interwencji socjalnych na poprawie stosunków wewnątrzrodzinnych,

• informowanie o istocie choroby alkoholowej i możliwościach leczenia,
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• informowanie o mechanizmach przemocy domowej i możliwościach terapii,

• szeroko rozumiane wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej,

• ustawiczna motywacja do podejmowania zmian, w tym do leczenia, terapii,

• współpraca  z  podmiotami  formalnymi  i  nieformalnymi  działającymi  w  obszarach  uzależnień  

i przemocy,

• pomoc finansowa, rzeczowa i w naturze,

• zawieranie kontraktów socjalnych w ramach licznie proponowanej pracy socjalnej.

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie. 

Gminna Komisja w roku 2013 wezwała na rozmowę 50 osób nadużywających alkohol. 

Osoby te zgłaszane były do komisji przez członków rodzin, policję, GOPS, szkoły, prokuraturę oraz 

lokalną  społeczność.  Członkowie  Komisji  prowadzący  rozmowy  z  osobami  uzależnionymi 

motywowali  je  do podjęcia  leczenia  odwykowego.  Wobec osób,  które  nie przybyły  na żadne  

z wezwań i nie zadeklarowały chociażby próby podjęcia leczenia Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wystosowała wnioski  do Sądu Rejonowego w Oleśnicy III  Wydział 

Rodzinny i Nieletnich w sprawie wszczęcia postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Wnioski do Sądu o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia 

leczenia odwykowego skierowano w 36 przypadkach. Chociaż nie ma możliwości prawnych ani 

organizacyjnych,  aby  zatrzymać  w  placówce  leczniczej  pacjenta,  który  nie  chce  podjąć  lub 

kontynuować leczenia – trzeba wiedzieć, że około 40-50% pacjentów ma szanse trwale zatrzymać 

picie i uzyskać poprawę zdrowia. Znaczna grupa właściwie zmotywowanych do udziału w terapii 

pacjentów  „przymusowych”  ma  szanse  uzyskania  takich samych  efektów  terapeutycznych  jak 

pacjenci tzw. dobrowolni. Jednak trzeba mieć świadomość, że bardzo wiele zależy od postawy osób 

najbliższych,  podejmowanych  przez  nich  działań,  które  w  przypadku  choroby  alkoholowej  są 

specyficzne i odbiegają często od ogólnie przyjętych norm pomocy. Osoby z najbliższego otoczenia 

mogą  skorzystać  z  wielu  form pomocy,  jakie oferują  placówki  na terenie  gminy Długołęka tj. 

Zespół Pomocy Rodzinie czy też Gminny Punkt Konsultacyjny.

GKRPA ponosi  koszty  przeprowadzania  wywiadów  środowiskowych  (koszt  1  wywiadu- 

30,00 zł) niezbędnych do skierowania wniosku (koszt 1 wniosku 40,00 zł – opłata skarbowa) do 

Sądu  Rejonowego  w  Oleśnicy  o  orzeczenie  obowiązku  poddania  się  leczeniu  w  Zakładzie 

Lecznictwa Odwykowego.

Pomoc dla osób współuzależnionych i uzależnionych. 
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Zainteresowani uzyskają pomoc w wspomnianym powyżej Zespole Pomocy Rodzinie oraz 

w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień, który prowadzony był  w 2013 roku przez 

Pana Roberta Dechnik. Wartość umowy brutto wyniosła 34 132,00. 

Działalność  Punktu  nakierowana  była  w  szczególności  na  zmniejszenie  rozmiarów 

problemów alkoholowych  i  przemocy domowej  poprzez  konsultacje  indywidualne,  interwencje 

kryzysowe  dla  osób  uzależnionych  (rodziców,  dzieci)  prowadzone  w  podmiotach  leczniczych, 

szkołach oraz lokalu w Łozinie, przy ul. Milickiej 4.

Zakres obowiązków Gminnego Punktu Konsultacy  jnego ds. uzależnień   

Zadania:

interdyscyplinarne działania, podejmowane na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

Opis - Interwencja kryzysowa polega na tym, by w krótkim czasie, z wykorzystaniem określonych 

umiejętności  i  strategii,  pomóc  osobie  przeżywającej  kryzys  w  uporaniu  się  ze  wzburzeniem 

emocjonalnym wywołanym konkretną krytyczną sytuacją czy zdarzeniem. Interwencja kryzysowa 

jest aktywnym, dyrektywnym i krótkotrwałym oddziaływaniem.

Celem  interwencji  kryzysowej  jest  przywrócenie  równowagi  psychicznej  i  umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie,  a dzięki  temu zapobieganie przejściu reakcji  kryzysowej  w stan 

chronicznej niewydolności psychospołecznej. A także: w ramach interwencji kryzysowej udziela 

się  natychmiastowej  specjalistycznej  pomocy  psychologicznej,  a  w  zależności  od  potrzeb  - 

poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy

Przyjęcia w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień :

Zadania:

a) motywowanie podjęcia leczenia osób uzależnionych,

b) motywowanie podjęcia terapii osób współuzależnionych,

c) kierowanie do leczenia specjalistycznego,

d) motywowanie  osób  pijących  ryzykownie  i  szkodliwie,  ale  nieuzależnionych  do  zmiany 

szkodliwego wzorca picia,

e) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

f) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej,

g) udzielenie  stosownego  wsparcia  i  informacji  o  możliwościach  uzyskania  pomocy  

i powstrzymania przemocy,

h) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

i) posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych 

służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w system pomocy dla rodziny,
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j)  prowadzenie edukacji dla grup wsparcia AA,

k) przekazywanie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu, faz choroby alkoholowej, objawów 

choroby,

l) wskazywanie motywacji do uczestniczenia dobrowolnego w spotkaniach,

ł) wskazywanie możliwości rozwoju osobistego, zmian w życiu, podejmowania ważnych decyzji,

m) przekazywanie wiedzy na temat współuzależnienia, cech osoby współuzależnionej, 

n) patologicznych wzorców przystosowania w rodzinie alkoholowej,

o) prowadzenie edukacji i wsparcia dla kobiet współuzależnionych i ofiar przemocy,

p) motywowanie osoby współuzależnionej do podjęcia terapii,

r)  przekazywanie informacji na temat problemu alkoholowego w rodzinie,

s) nabycie umiejętności interdyscyplinarnych,

t) uwrażliwienie na kontakt z drugim człowiekiem,

u) rozpoznanie granic osobistych i umiejętności ich obrony,

w) uświadomienie rodzinie problemu alkoholowego występującego w ich domu oraz wskazanie 

możliwości zmian poprzez:

-  przekazanie  wiedzy  na  temat  uzależnienia  od  alkoholu,  faz  choroby  alkoholowej,  objawów 

choroby;

-  przekazywanie  wiedzy  na  temat  współuzależnienia,  cech  osoby  współuzależnionej, 

patologicznych wzorców przystosowania w rodzinie alkoholowej;

- wskazanie sposobów leczenia oraz jego skuteczności;

- zintegrowanie rodziny;

- wytworzenie motywacji do uczestnictwa dobrowolnego w spotkaniach;

- wskazanie możliwości rozwoju osobistego, zmian w życiu, podejmowania ważnych decyzji.

Współpraca ze szkołami

Konsultacje dla rodziców (wspólne spotkania z rodzicami), Konsultacje i wsparcie merytoryczne 

dla  pedagogów,  nauczycieli  i  wychowawców,  konsultacje  indywidualne  oraz  interwencje 

kryzysowe dla dzieci w szkołach.

Wspierano działania osób współuzależnionych i uzależnionych. 

W roku 2013 podobnie do roku poprzedniego został pokryty koszt wynajmu autokaru na 

wyjazdy całych rodzin na pielgrzymkę AA do Lichenia.

Inne działania Komisji

1. Prowadzenie rozmów z osobami wezwanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych :
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a) prowadzenie rozmów z osobami co do których wpłynęło zgłoszenie do GKRPA,

b) pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i/ lub poddania się leczeniu odwykowemu. 

2. Zakupiono niezbędny sprzęt sportowy (piłki) do prowadzenia zajęć na boiskach  w Długołęce i 

Proszowicach. Koszt zakupu piłek wyniósł 516,00 zł.

3.  Został pokryty koszt wyżywienia  naszych uczestników szkolenia ”UNPLUGGED”, które miało 

miejsce  w  Sobótce  dla  realizatorów  szkolnego  programu  profilaktyki  używania  substancji 

psychoaktywnych przeznaczonego dla młodzieży w wieku 12-14 lat. W szkoleniu wzięło udział 5 

osób (pedagodzy i  wychowawcy)  z  terenu Gminy Długołęka.  Szkolenie zorganizowane zostało 

przez Departament  Polityki  Zdrowotnej,  Wydział  Zdrowia,  Dział  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów  Uzależnień,  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  Zakład 

Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych.

 

4.  Braliśmy  udział,  jako  Gmina  w  ogólnopolskich  akcjach  profilaktyczno  –  edukacyjnych 

organizowanych  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  – 

Rozpowszechnianie  materiałów  edukacyjnych  (ulotki,  broszury,  plakaty)  jak  również 

przystąpiliśmy do kampanii  „POSTAW NA RODZINĘ  2013”,  była to kampania przygotowana 

przez  najlepszych  specjalistów w  Polsce,  wykorzystująca  jedną  z  najskuteczniejszych  strategii 

profilaktycznych  –  Strategię  Rozwijania  Umiejętności  Wychowawczych,  zgodnie  z 

rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Nie  od  dziś  wiadomo,  że  stawianie  na  rodzinę  to  najlepsza  profilaktyka.  Badania  naukowe 

udowodniły, że inwestowanie w relacje rodzinne obniża ryzyko sięgania przez dzieci po alkohol, 

narkotyki  czy dopalacze.  Właśnie  dlatego  GKRPA w Długołęce  przystąpiła  do  tej  kampanii.  

W  związku  z  przystąpieniem  to  kampanii  GKRPA  zakupiła  pakiet  atrakcyjnych  materiałów 

edukacyjnych  i  promocyjnych,  które  zostały  rozpowszechnione  mieszkańcom  gminy  zarówno 

osobom dorosłym – dziadkom, rodzicom i nauczycielom, jak i młodym ludziom. Poniżej wykaz 

rozdanych materiałów:

Materiały dla rodziców i dziadków:

− ulotka „Radość wspólnego działania”,

− ulotka „Z dziadkiem na rybach”,

− ulotka „Z pokolenia na pokolenie”,
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− ulotka „Solidarność pokoleń”,

− ulotka „Czy wiesz?”.

Materiały dla uczniów i nauczycieli:

− ulotka „Pomocna dłoń” – dla uczniów szkół podstawowych,

− ulotka „Czy wiesz kto może Ci pomóc?” – dla uczniów szkół podstawowych,

− ulotka dla uczniów szkół gimnazjalnych „Pokolenia blisko siebie”

− ulotka dla uczniów szkół gimnazjalnych „Silni, gdy jesteśmy razem!”,

− Poradnik dla nauczycieli „Postaw na rodzinę!” 2013,

− Certyfikat dla nauczycieli „Nauczyciel przyjazny rodzinie”.

Materiały do wykorzystania przez Gminę:

− plakat „Postaw na rodzinę!”,

− Plakat na imprezy lokalne kampanii „Postaw na rodzinę!”,

− Certyfikat dla lokalnych współtwórców kampanii „Postaw na rodzinę 2013!”,

− Certyfikat „Gmina Przyjazna Rodzinie 2013”,

− Przewodnik po kampanii dla koordynatorów „Postaw na rodzinę”.

Rodzice  nie  zawsze  są  świadomi  siły  swego  wpływu  na  dziecko  i  nie  doceniają  zwykłych 

codziennych praktyk i gestów, które budują więź między rodzicami a dziećmi. Wszystkie materiały 

kampanii  stawiały  na  budowanie  takiej  opowieści,  która  podkreśla  wagę  bliskości,  rozmów, 

prawdziwego bycia ze sobą. Zostały przekazane wszystkim szkołom i podmiotom leczniczym z 

terenu  Gminy  a  także  Bibliotece,  Gminnemu  Ośrodkowi  Kultury  oraz  Gminnemu  Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej celem rozwieszenia w miejscach najbardziej widocznych, ogólnie dostępnych 

oraz w Urzędzie Gminy. Nie ma udanej kampanii  bez koalicji  osób i organizacji wspierających 

projekt. 

5. W listopadzie wszyscy członkowie GKRPA uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu GKRPA, 

podczas  którego  został  opracowany  Gminny  Program  Profilaktyki

 i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  i  Przemocy w 

Rodzinie Dla Gminy Długołęka na rok 2014.

6.  W roku 2013 podczas miesięcy wakacyjnych GKRPA współfinansowała wypoczynek dla dzieci 

i młodzieży z terenu gminy Długołęka zorganizowany przez Parafię Św. Brata Alberta w Mirkowie 

w miejscowości  Stegna. Z wypoczynku skorzystały dzieci  w wieku 7 -18 lat z terenów gminy 

Długołęka. Uczestnicy kolonii spędzali czas czynnie, poprzez: zabawę, rozwijanie zainteresowań i 

zdolności indywidualnych oraz ukazanie piękna naszego kraju w szczególności zakątków Dolnego 
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Śląska.  Dzięki  dotacji  dzieci  miały  możliwość  skorzystania  z  ciekawie  zorganizowanego 

wypoczynku. Wysokość dotacji 5 000 zł.

7.  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  roku  2013  odbyła  

25  posiedzeń.  Członkom  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za 

wykonywanie wszystkich czynności przysługiwało wynagrodzenie w wysokości: 

� Przewodniczący Komisji - 730 zł miesięcznie, 

� Członkowie Komisji - 310 zł miesięcznie. 

W  przypadku  nieobecności  na  posiedzeniu  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  wynagrodzenie  zostało  pomniejszane  o  50%.  Wypłata  wynagrodzenia 

następowała raz w miesiącu do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą 

wypłaty  wynagrodzenia  jest  lista  obecności  z  każdego  posiedzenia  w  danym  miesiącu 

zatwierdzana przez Przewodniczącego Komisji.

8.  Ilość środków wydatkowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2013 wyniosła 530 248,84 zł.

Opracowała: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długołęce. 

Długołęka 23.01.2014 r.
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