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Polityka alkoholowa w Wadowicach: problemy i 
propozycje rozwiązania. 
 
Częstym źródłem wybryków chuligańskich w gminie, przestępczości nieletnich oraz przemocy 
domowej jest ALKOHOL – najbardziej szkodliwa ze znanych substancji psychoaktywnych (do których 
zalicza się również tzw. narkotyki). 
 
 
GMINA - diagnoza problemu  
 
Gmina ma możliwość kształtowania podaży, popytu oraz postaw mieszkańców wobec alkoholu 
poprzez: 
 
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych : uchwalenie spójnej i 
przemyślanej strategii działań wobec alkoholu i problemów, które wywołuje.  
 
Obecny program nie spełnia swojej roli i stanowi jedynie alibi dla braku podejmowania efektywnych i 
planowych działań.  
 
2. Ścisł ą współprac ę z Policj ą: na podstawie różnych ustaw gmina ma możliwość finansowania 
działań wskazanych w porozumieniu z Policją, w ten zakres mogą wchodzić np. dodatkowe patrole.  
 
Obecnie z możliwości tej się nie korzysta. 
 
3. Odpowiedni ą dystrybucj ę środków do organizacji pozarz ądowych realizuj ących precyzyjnie 
zakreślone w Gminnym Planie cele : fachowe organizacje pozarządowe mogą efektywnie rozwiązać 
wiele problemów związanych z uzależnieniami. Należy zabiegać o ich obecność na terenie gminy. 
 
Obecnie nie jest to realizowane w zadowalający sposób, przede wszystkim w wyniku braku 
odpowiedniego gminnego planu i brak zainteresowania pozyskaniem wartościowych partnerów. 
 
4. Kontrol ę nad warunkami sprzeda ży i podawania alkoholu:  poprzez działanie Zespołu 
Kontrolnego. 
 
Obecnie kontrola nie jest sprawowana!!! Właściciele lokali łamiący warunki zezwolenia nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności. 
 
5. Powołanie Gminnego Pełnomocnika ds. Alkoholu: pełnomocnik powinien na bieżąco 
nadzorować wykonanie planu, koordynować działania organizacji pozarządowych, Policji, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; pełnomocnikiem powinna być osoba mająca 
ambicję coś zmienić, a nie kolejny urzędnik z łapanki. 
 
Obecnie Burmistrz, wbrew uchwalonemu planowi, nie powołała nikogo na to stanowisko.  
 
 
POTRZEBY 
 
W czasie spotkania radnych z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących 
się problemem przemocy oraz używek wskazano na następujące problemy i deficyty występujące w 
Gminie Wadowice:  
 
- Leczenie choroby alkoholowej prawie niemożliwe: kolejka chętnych ma 2 lata!!! 
 



- Słaba dostępność fachowej pomocy dla rodzin: brak terapii rodzinnej. 
 
- Zastępowanie działań profilaktycznych szkolnymi programami profilaktycznymi o niskim stopniu 
oddziaływania. 
 
- Brak monitoringu w kluczowych punktach miasta. 
 
- Niewystarczająca dyslokacja sił policyjnych (weekend). 
 
- Izba wytrzeźwień w Bielsku B., co w bardzo poważny sposób ogranicza możliwości działania 
policyjnych patroli (konieczność dowożenia). 
 
 
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 
 
1. Rozwiązać problem izby wytrzeźwień: odpowiednio adaptując policyjną izbę zatrzymań? 
 
2. Zwiększyć ilość patroli policyjnych w weekend (noc), zainstalować monitoring miejski: w tym celu 
niezbędne jest wsparcie finansowe Policji. 
 
3. Powołać odpowiednią osobę na stanowisko Gminnego Pełnomocnika ds. Alkoholu – zacząć 
rozliczać Zespół Kontrolny z egzekwowania prawa. 
 
4. Zwiększyć dostępność pomocy specjalistycznej – zatrudnić dodatkowych psychologów, terapeutów 
rodzinnych, zapewnić konsultację neurologiczną. 
 
5. Zamiast taniej i nieskutecznej pedagogiki szkolnych programów o charakterze akcyjnym, stworzenie 
i animowanie działania klubu młodzieżowego, gdzie istniałby dostęp do różnych form aktywności 
popołudniowej i wieczornej. Dzięki temu w mieście mogłoby powstać fajne miejsce, a ludzie młodzi i 
starzy mieliby gdzie spędzać czas bez alkoholu i narkotyków. 
 
Miasto dysponuje odpowiednim miejscem – kamienica na Krakowskiej (dawna czytelnia), które 
powinno być wykorzystane w tym celu (klub w piwnicy). Obecnie miejsce nie jest zagospodarowane 
właściwie, w piwnicach np. znajduje się kasyno!!!!  
 
6. Spotkanie z właścicielami lokali, Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami oraz organizacjami 
społecznymi, które będą zainteresowane poprawą jakości życia i bezpieczeństwa publiczne. 
Omówienie zasad współpracy, sposobów dbania o egzekwowanie prawa, granic odpowiedzialności. 
 
 
A przede wszystkim, napisać rzetelny  Gminny Program Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Narkomanii, który uwzględni wymienione działania i realne potrzeby 
mieszkańców. 
 


