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LI SESJA RM

Dokończenie na str.  3

Dwie
rocznice O budżecie

i dzierżawach
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Dyżury aptek

   

Awans
zawodowy

Narodowe czytanie
Mickiewicza
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LI SESJA RM

Dokończenie ze str. 1

Jest praca

O budżecie
i dzierżawach
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Na zdjęciu P. Daca, K. Woś, M. Gębski 
i Stanisław Wroński, ekspert zewnętrzny, 
były pełnomocnik marszałka województwa 
kujawsko-pomorskiego ds. rewitalizacji dróg 
wodnych.

Czy znów
popłyną barki?

Przyjazny dom
z tradycjami

25 LAT ŚDS



To konsekwencja
tego co robię i co kocham
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Soleckie Centrum Kultury

Kino Kultura
zaprasza

Ster
na kulturę

Motoserce

Festyn
garncarski



Kalendarz
imprez

Solecczanin
na gali stulecia

Pingpongowy
Narodowy

Zagrał
w finale

Sport i rekreacja
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Dożynki’2022



Rodzaj 
uzależnienia  

Charakterystyka uzależnienia 

Uzależnienie 
od hazardu  

Hazardzista to osoba, która uczestnicząc w różnego rodzaju grach – ryzykuje 
pieniądze lub inne dobra materialne.  
 
Oznaki wskazujące na uzależnienie od hazardu dzielą się na emocjonalne, 
zdrowotne i finansowe ( np. zaniedbywanie pracy, rodziny, zmiana wzorców snu, 
jedzenia itp.konflikty o finanse, zaniedbana opieka nad dziećmi, oszustwa, wahania 
nastroju, wybuchy gniewu, depresja itd.) 

Zaburzenia 
używania 

technologii 

Zaabsorbowanie internetem, wycofanie, zmniejszone zdolności społeczne, 
zaniedbywanie relacji, brak zainteresowań poza internetem, nieustanna potrzeba 
przebywania w internecie itp.  

Zakupoholizm Trudność z płynnością finansową, debety, kryzys w relacjach, stany rezygnacji 
i depresji itp.  

Seksoholizm Ciągła wyniszczająca potrzeba różnorodności i aktywności cechująca się : próbami 
kontrolowania oraz ograniczania pewnych zachowań seksualnych, nieudane próby 
zaprzestania zachowań seksualnych, oddawanie się seksualnym eskapadom, częste 
myślenie oraz planowanie seksualnych doświadczeń, zaprzestanie obowiązków 
rodzinnych oraz zawodowych, doświadczanie nieprzyjemnych emocjonalnych 
stanów tj. niepokój, poddenerwowanie itp.  

Pracoholizm Stan psychiczny charakteryzujący się stałym wewnętrznym przymusem 
wykonywania pracy , czynności z nią związanych oraz myśleniem o pracy. 

Bulimia Choroba występuje najczęściej u osób które wcześniej stosowały różnego rodzaju 
diety i nie otrzymywały zakładanych rezultatów. Choroba charakteryzująca się 
napadami ciągłego niepohamowanego głodu, po którym następuje poczucie winy 
prowadzące do prowokowania wymiotów.  

Autoagresja Działanie bądź szereg działań , mająca na celu spowodowanie psychicznej lub 
fizycznej szkody, wyrażające się tendencją do samookaleczeń i samouszkodzeń, 
które zagrażają zdrowiu i życiu.  

Fonoholizm Nierozstawanie się z telefonem, trzymanie telefonu cały czas w ręce, poczucie 
bezpieczeństwa uzależnione od bycia online, lęk i niepokój w przypadku braku 
dostępu do telefonu, przymus sprawdzenia telefonu itp.  

Kleptomania  Impuls kradzieży któremu nie można się oprzeć , napięcie towarzyszące 
incydentowi po którym następuje ulga i satysfakcja, ukrywanie objawów i poczucie 
wstydu. 

Bigoreksja  Zaburzenie postrzegania własnego ciała, potrzeba zwiększenia masy mięśniowej, 
braki w sferze emocjonalnej, wybuchy agresji, frustracja, stany depresyjne itp.  

 

Uzależnienia
behawioralne...
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