
Informacje 
 

dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy 
przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących 

programy korekcyjno-edukacyjne z art. 72 § 1 pkt 6 kk. 

 
zbiorczo: na terenie właściwości Sądu Okręgowego w  Łomży 

             na terenie właściwości Sądu Rejonowego w  Grajewie 
 

    
 Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie. 

 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma 

(stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, 
programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

1. 

 
Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny  
w dziedzinie uzależnień 
i przemocy w rodzinie 
przy Klubie „Zdrowie  
i Trzeźwość” w Grajewie 
ul. Konstytucji 3 Maja 2B 
19-200 Grajewo 
Tel. 86/27 26 368 
 

„Miejski program 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi  
i narkomanii” 
- porady dla 
uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków 
- pomoc dla 
współuzależnionych i ich 
rodzin 

 

Środa godz. od 15.00 do 20.00 – terapia 
indywidualna i grupowa uzależnionych od 
alkoholu oraz dla ofiar przemocy w rodzinie 
 
Czwartek godz. od 17.00 do 20.00 – terapia 
psychologiczna dla osób dorosłych oraz praca z 
młodzieżą uzależnioną 
 
Sobota godz. 9.00 do 14.00 – terapia dla osób 
uzależnionych i współuzaleznionych  
 

2. 

 
Punkt Konsultacyjny 
GKRPA w Goniądzu,  
Miejski Dom Kultury 
19-110 Goniądz 
Tel. 85/73 80 054 
 

Terapia uzależnionych 
Od alkoholu 

 i narkotyków. 

Czwartki od 17.00 do 19.00 terapia  
dla uzależnionych  i współuzaleznionych  
od alkoholu i narkotyków 
Oddziaływanie terapeutyczne. 

 
 

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem 
 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma 

(stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, 
programy korekcyjno-edukacyjne] 

1. 

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny  
w dziedzinie uzależnień 
i przemocy w rodzinie 
przy Klubie „Zdrowie  
i Trzeźwość” 
w Grajewie 
ul. Konstytucji 3 Maja 2B 
19-200 Grajewo 
Tel. 86/27 26 368 

 

Miejski program 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi  
i uzależnieniom 

 

Środa godz. od 15.00 do 20.00 – terapia 
indywidualna i grupowa uzależnionych  
od alkoholu oraz dla ofiar przemocy w rodzinie 
 
Czwartek godz. od 17.00 do 20.00 – terapia 
psychologiczna dla osób dorosłych oraz praca  
z młodzieżą uzależnioną 
 
Sobota godz. 9.00 do 14.00 – terapia 
indywidualna i grupowa  uzależnionych   
od alkoholu. 

 
 
 



Placówki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi. 
 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i 
forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania 
terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] 

1. 

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny w 
dziedzinie uzależnień  
i przemocy w rodzinie 
przy Klubie „Zdrowie  
i Trzeźwość” 
w Grajewie 
ul. Konstytucji 3 Maja 2B 
19-200 Grajewo 
Tel. 86/27 26 368 

 

„Miejski program 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi  
i narkomanii” 

Środa od 15.00 do 20.00 – porady  
dla uzależnionych od alkoholu. 
Poniedziałek, Piątek godz. od 8.00  do 15.00 – 
- rozmowy motywujące do podjęcia leczenia 
odwykowego 
Oddziaływanie terapeutyczne. 

2. 

Punkt Konsultacyjny przy 
Miejskim Domu Kultury 

w Szczuczynie,  
ul. Grunwaldzka 2 
Tel. 86/27 25 283 

 

Wsparcie dla osób po 
leczeniu odwykowym 

 i zamierzających podjąć 
leczenie oraz dla rodzin 

współuzależnionych. 

Wtorek od godz. 15.00 do 20.00. 
Oddziaływanie terapeutyczne. 

3. 

Punkt Konsultacyjno – 
informacyjny  
w Rajgrodzie  

przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rajgrodzie 

ul. Warszawska 9 
19-206 Rajgród  

Tel.86/27 21 845 

Pomoc profilaktyczna.  

Co drugi piątek, od godziny 
17.00 do 20.00. 
Metody pracy z osobami uzależnionymi. 
Oddziaływanie terapeutyczne. 

4. 
Punkt Socjoterapeutyczny 

przy Urzędzie Gminy  
w Trzciannym 

Terapia uzależnionych i 
współuzależnionych.. 

Poniedziałek, środa od godz. 10.00 do 16.00, 
czwartek od godz. 16.00 do 18.00, piątek od 
godz. 10.00 do 14.00 
Oddziaływanie terapeutyczne. 
Raz w miesiącu spotkanie z psychologiem. 

5. 

Punkt Konsultacyjny 
GKRPA w Goniądzu,  
Miejski Dom Kultury 

19-110 Goniądz 
Tel. 85/73 80 054 

Terapia uzależnionych 
Czwartki od 17.00 do 19.00 terapia dla 
uzależnionych od alkoholu. 
Oddziaływanie terapeutyczne. 

 
 

Placówki na rzecz przeciwdziałania narkomani. 
 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i 
forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania 
terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

 
1. 

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny w 
dziedzinie uzależnień 
 i przemocy w rodzinie 
przy Klubie „Zdrowie 
 i Trzeźwość” 
w Grajewie 
ul. Konstytucji 3 Maja 2B 
19-200 Grajewo 
Tel. 86/27 26 368 

„Miejski program 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi  
i narkomanii” 

 

Piątek od godz. 15.30 do 20.00 – terapia  
i porady dla osób uzależnionych  
i współuzaleznionych od narkotyków 
 

 


