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Metryka Gminy Kietrz 

Informacje ogólne: 

 

 Gmina Kietrz położona jest w południowej części województwa opolskiego,  

w powiecie głubczyckim. Graniczy  z gminami: Branice, Baborów, Głubczyce, oraz poprzez 

Pietrowice Wielkie z województwem śląskim, a także z sześcioma gminami czeskimi.  

Jest gminą miejsko-wiejską, w skład której wchodzi miasto Kietrz i 12 sołectw: Kozłówki, 

Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice, Chróścielów, Nasiedle, Ludmierzyce, Lubotyń, 

Dzierżysław, Pilszcz, Rozumice, Ściborzyce Wielkie.  

Zajmuje powierzchnię 144 km², z czego ogólna powierzchnia gruntów rolnych  

w gminie wynosi 13 993 ha, większość mieszkańców utrzymuje się właśnie z rolnictwa, 

pracując we własnych 957 gospodarstwach indywidualnych lub w trzech Rolniczych 

Spółdzielniach Produkcyjnych i Kombinacie Rolnym
1
.  

Zamieszkuje ją prawie 12,5 tys. osób, w tym 5349 stanowią mieszkańcy miasta (stan 

na dzień 31.12.2010)
2
. W badanej gminie występuje podobny jak w populacji ogólnopolskiej 

współczynnik feminizacji – na 100 mężczyzn przypada tu 106 kobiet. Od wielu lat obserwuje 

się systematyczny spadek liczby mieszkańców, gminę charakteryzuje także ujemny przyrost 

naturalny oraz ujemne saldo migracji wewnętrznych. Na koniec 2009 roku mieszkańcy  

w wieku przedprodukcyjnym stanowili 18,6% ogółu, w wieku produkcyjnym 64%, a w wieku 

poprodukcyjnym – 17,4%. 

 

Bezrobocie: 

Stopa bezrobocia w powicie głubczyckim, do którego należy Gmina Kietrz  na koniec 

2010 roku wynosiła 17%  i  była wyższa niż w województwie opolskim – 13,1%  

oraz w Polsce – 12,3%
3
. Na dzień 31.XII.2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Głubczycach zarejestrowanych było 681 osób z Gminy Kietrz, w tym 371 kobiet. 

 

                                                             
1
 www.kietrz.pl 

2
 www.stat.gov.pl 

3 www.osisg.opolskie.pl 

http://www.nowacerekwia.pl/
http://www.wojnowice.webpark.pl/
http://nasiedle.pl/
http://lubotyn.opole.pl/
http://www.dzierzyslaw.cba.pl/
http://www.pilszcz.prv.pl/
http://www.rozumice.webpark.pl/
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Struktura bezrobocia w Gminie Kietrz na koniec 2010 roku
4
: 

- 88% bezrobotnych nie posiadało prawa do zasiłku 

- bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 45% 

- osoby młode do 34 roku życia stanowiły aż 46% wszystkich bezrobotnych, z czego osoby  

w wieku 18 – 24 lata stanowiły tak samo liczną grupę, jak w wieku 45 – 54 – po 24% 

- ze względu na posiadane wykształcenie największą grupę stanowiły osoby posiadające 

wykształcenie gimnazjalne i poniżej – 35% oraz zawodowe – 31% 

- osoby posiadające staż pracy w przedziale 1-5 lat stanowiły 23% bezrobotnych 

Jak widać w gminie występuje wysoki poziom bezrobocia, co może skutkować 

większym zagrożeniem problemami społecznymi takimi jak alkoholizm, przestępczość czy 

agresja. 

Rynek alkoholowy: 

Na terenie Gminy Kietrz zlokalizowanych jest ogółem 56 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, w tym: 

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (według zawartości alkoholu): 

do 4,5 % - 45 

od 4,5% do 18% - 34 

powyżej 18% - 29 

b) do spożycia w miejscu sprzedaży (według zawartości alkoholu): 

do 4,5% - 11 

od 4,5% do 18% - 3 

powyżej 18% - 5 

W gminie średnio na jeden punkt sprzedaży przypadają 223 osoby 

 

 

 

 

 

                                                             
4 www.pup.glubczyce.ibip.pl 
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Skala problemów  połecznych 

 Poniżej znajdują się statystyki związane z poszczególnym problemami społecznymi 

 

Nadużywanie alkoholu 

a) osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem: 

2008 – 59 

2009 – 54 

2010 – 47 

b) prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości: 

2008 – 108 

2009 – 68 

2010 – 100 

c) prowadzenie pojazdów na drodze publicznej po spożyciu alkoholu: 

2008 – 34 

2009 – 17 

2010 – 27 

d) zakłócanie porządku publicznego: 

2008 – brak danych 

2009 – 153 

2010 – 116 

e) podejmowanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu: 

2008 – 1 

2009 – 2 

2010 – 1 

f) liczba wypadków pod wpływem alkoholu: 

2008 – 2 

2009 – 1 

2010 – 1 
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g) przestępstwa kryminalne ogółem: 

2008 – 178 

2009 – 140 

2010 – 182 

h) czyny karalne popełnione przez nieletnich: 

2008 – brak danych 

2009 – 16 

2010 – 13 

 

Bezpieczeń  wo lokalne 

Najczęściej popełnianym przestępstwem w gminie w latach 2008 – 2010 była kradzież mienia.  

W roku 2008 odnotowano 15 przypadków, w 2009 roku – 25, a w 2010 roku 14 przypadków. 

Zjawisko fizycznego i psychicznego znęcania się nad rodziną oraz uszkodzenie mienia utrzymywało 

się na podobnym poziomie i zajmowało drugą pozycję pod względem liczby popełnianych 

przestępstw. 

Prze  ęp  wa na  erenie gminy: 

 2008 2009 2010 

Kradzież  

z włamaniem 

5 5 5 

Fizyczne  

i psychiczne znęcanie się 

nad rodziną 

12 18 12 

Pobicie 9 12 7 

Uszkodzenie mienia 16 13 13 

Kradzież mienia 15 25 14 

  

Przemoc domowa 

W roku 2008 odnotowano 789 przypadków interwencji policji, wśród nich 30 dotyczyły 

przemocy w rodzinie. Ogółem ofiarami przemocy zostały 63 osoby – z czego 44% stanowiły kobiety, 

a 31% małoletni do 13 roku życia. We wszystkich przypadkach sprawcami przemocy byli mężczyźni 
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będący pod wpływem alkoholu. Brak jest danych dotyczących liczby dzieci obecnych podczas 

interwencji. 

Rok później całkowita liczba interwencji wzrosła do 1052, a dotycząca przemocy osiągnęła 

wartość 153. Na 313 osób będących ofiarami przemocy prawie połowę przypadków (46%) stanowiły 

kobiety, natomiast co trzecią ofiarą przemocy był małoletni do 13 roku życia. Sprawcami prawie 

wszystkich zdarzeń (91%) byli mężczyźni – najczęściej pod wpływem alkoholu. Świadkami 

interwencji było 158 dzieci. 

W 2010 roku zanotowano nieznaczny spadek tego nagannego zjawiska: policja 

interweniowała w 938 przypadkach, z czego 110 dotyczyło przemocy w rodzinie. Podobnie jak w 

poprzednich latach ofiarami były głównie kobiety – stanowiły 44% wszystkich ofiar, a także małoletni 

do 13 roku życia (33%). I znów podobnie jak w latach ubiegłych w większości przypadków (95%) 

sprawcami przemocy byli mężczyźni pod wpływem alkoholu, a 113 dzieci było świadkami policyjnej 

interwencji. 

 

Jak widać wyraźnie zaznacza się tu problem nadużywania alkoholu przez sprawców, co wywiera 

bezpośredni wpływ na stosowanie przez nich przemocy.  

 

W 2008 roku w Gminie Kietrz w związku z procedurą „Niebieskiej Karty” złożonych zostało 

185 wniosków, w tym: 75 do Ośrodków Pomocy Społecznej, 32 do Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, a 60 do innych instytucji i organizacji. 

W roku 2009 ogółem zostały złożone 202 wnioski, w tym: 85 do Ośrodków Pomocy 

Społecznej, 35 do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 82 do innych instytucji 

 i organizacji. 
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W 2010 roku zauważyć można znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych – liczba 

wniosków wzrosła do 272, z czego 100 zostało skierowanych do Ośrodków Pomocy Społecznej, 10 do 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 62 do innych organizacji i instytucji. 

 

Łamanie prawa 
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Znęcanie się  

nad rodziną 

12 b.d. b.d. 18 b.d. 10 12 b.d. 13 

Groźba karalna 

 

9 b.d. b.d. 10 b.d. b.d. 7 b.d. b.d. 

Rozpijanie 

małoletniego 

1 b.d. b.d. 0 0 0 0 0 0 

Uchylanie się od 

płacenia alimentów 

9 b.d. b.d. 16 b.d. b.d. 12 b.d. b.d. 

 

 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów  połecznych 

 

Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Społecznej 

Instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Kietrzu jest 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Z jego pomocy korzysta znacząca ilość rodzin w gminie. W roku 2008 ze świadczeń 

korzystało 298 rodzin, w tym 28 z powodu problemów uzależnień. W 2009 roku liczba rodzin 

spadła do 226 z czego 37 rodzin korzystało z pomocy z powodu problemów uzależnień, a w 

roku 2010 odnotowano znaczący wzrost w stosunku do lat ubiegłych – liczba rodzin osiągnęła 

wartość 333, w tym 32 rodziny korzystały z pomocy ośrodka z powodu problemów 

uzależnień.  
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Powody przyznania pomocy  połecznej 

 2008 2009 2010 

ogółem 602 597 682 

niepełnosprawność 91 92 82 

bezrobocie 149 145 179 

ubóstwo 208 122 263 

bezradność opiek.-

wych. 

87 55 62 

długotrwała choroba 46 41 48 

alkoholizm 10 37 32 

inne 11 15 16 

 

Jak widać w powyższej tabeli w ciągu ostatnich trzech lat najczęstszym powodem 

przyznawania pomocy społecznej było ubóstwo (można tu zauważyć duży wzrost w roku ubiegłym w 

stosunku do 2009 roku (263 wobec 122), na drugim miejscu znalazło się bezrobocie – tu również 

odnotowano znaczny wzrost w stosunku do 2009 roku. Duży udział miała również pomoc udzielana  

z powodu niepełnosprawności – aczkolwiek zauważyć należy nieznaczny spadek w roku 2010  

w stosunku do wcześniejszych dwóch lat. 

Analizując strukturę odbiorców pomocy społecznej ze względu na aktywność zawodową, 

należy zauważyć, iż najliczniejsze grupy beneficjentów w analizowanych trzech latach stanowiły 

osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku. 
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S ruk ura odbiorców pomocy  połecznej ze względu na ak ywno ć zawodową: 

 2008 2009 2010 

Pracuje 6 5 9 

Pracuje dorywczo 1 2 2 

Nie pracuje 3 3 2 

Na rencie 31 27 32 

Na emeryturze 17 16 23 

Na zasiłku dla 

bezrobotnych 

11 12 8 

Bezrobotny bez prawa 

do zasiłku 

138 132 171 

Inne 91 68 86 

 

 Poszczególne rodzaje pomocy udzielanej beneficjentom systemu pomocy społecznej 

w latach 2008-2010 przedstawia poniższy wykres. 

 

 

  

Najczęstszą formą udzielanej pomocy są świadczenia rzeczowe. Liczba osób objętych tego 

rodzaju wsparciem na przestrzeni lat 2008-2009 ulegała niewielkim wahaniom, natomiast w 2010 

roku można zauważyć znaczny spadek liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia. Drugą w 

kolejności formą pomocy były świadczenia pieniężne – w 2010 roku odnotowano ich znaczny wzrost 

w stosunku do lat ubiegłych. 
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Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 

 

 Do zasobów Gminy Kietrz w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i zjawiska 

przemocy należy także zaliczyć: 

 Gminną Komi ję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jej głównym zadaniem jest 

realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych. 

Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 2008 

 

2009 2010 

Posiedzenia ogółem 5 6 6 

Ogólne posiedzenia komisji 5 6 6 

Posiedzenie zespołu motywującego 5 6 6 

Przeprowadzone rozmowy 26 34 b.d. 

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu - - b.d. 

Postanowienia opiniujące lokalizację 

punktów sprzedaży napojów alkoholu, w 

tym: 

40 43 25 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

8 12 11 

Zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży 

32 31 14 

Postanowienia negatywne - - - 

 

Działalno ć Podkomi ji in erwencyjno-mo ywującej: 

- w 2008 roku do Komisji wpłynęło 26 wniosków o leczenie odwykowe, 2 razy zlecono 

przeprowadzenie badania przez biegłych sądowych, 8 wniosków skierowano do Sądu w sprawie 

obowiązku leczenia odwykowego. 

- w 2009 roku do Komisji wpłynęło 39 wniosków o leczenie odwykowe, w 2 przypadkach zlecono 

przeprowadzenie badania przez biegłych sądowych, 5 wniosków skierowano do Sądu w sprawie 

leczenia odwykowego 

- w 2010 roku do Komisji wpłynęło 41 wniosków o leczenie odwykowe, 2 wnioski skierowano do 

Sądu w sprawie leczenia odwykowego 
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Jak pokazują uzyskane dane – liczba wniosków złożonych do komisji - systematycznie rośnie. Może 

to świadczyć o wzroście liczby osób z problemem alkoholowym w gminie, ale może też oznaczać 

trafniejszą diagnozę i skuteczniejsze działania ukierunkowane na tę grupę osób. 

 Świe lica opiekuńczo-wychowawcza – zatrudnia 2 wychowawców, zapewnia opiekę 

wychowawczą dla 25 dzieci, w tym 20 z rodzin alkoholowych. 

W analizowanym okresie czasu w Gminie nie istniał Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Przeciw 

Przemocy w Rodzinie - takim osobom pomocy udzielano w punkcie konsultacyjno-informacyjnym  

dla osób z problemem alkoholowym, w ramach którego w roku 2009 został zatrudniony psycholog. 

 Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny – zatrudnia specjalistę psychoterapii uzależnień z 

certyfikatem nadanym przez PARPA oraz psychologa. Do głównych zadań punktu należy: pomoc 

osobom uzależnionym od alkoholu, uzależnionych krzyżowo (od alkoholu i leków, od alkoholu i 

narkotyków), współuzależnionym, DDA, dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych ,ofiarom 

przemocy w rodzinie. 

Szkolenia 

Pracownicy wymienionych instytucji, jak Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prowadzący świetlice każdego roku uczestniczyli w jednym 

szkoleniu poszerzającym zakres ich kompetencji.  

 

Działania profilak yczne na  erenie gminy 

Na terenie Gminy Kietrz systematycznie organizowane są działania profilaktyczne, skierowane  

do dzieci i młodzieży m.in.: 

2008 – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Szkoła bez nałogów”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzymaj 

formę”, „Szkoła bez przemocy”, „Stop używkom i agresji”, „Po co warto żyć”, „Broń się nie trać 

wiary” – wzięło w nich udział łącznie 650 uczniów i 13 nauczycieli 

2009 – „Program edukacyjno-profilaktyczny alkohol, narkotyki, nikotyna”, „Bezpieczna szkoła  

i droga do szkoły”, „Spirala strachu” – wzięło w nich udział 565 uczniów i 16 nauczycieli 

2010 – „Nie-używkom”, „Nie pal przy mnie-proszę”, „Nikotyna-legalny narkotyk”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Agresji i nałogom-stop”, „Narkotykom mówimy – NIE”, 

„Żyj bez używek”, „Pięć porcji warzyw, owoców i soków” – wzięło w nich udział 1168 uczniów, 120 

nauczycieli oraz 235 rodziców. 



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – Kietrz 2011 

15 
 

 
Inne działania profilak yczne  kierowane do dzieci i młodzieży  

 

 2008 2009 2010 

kolonie i obozy  

z programem socjoterapeuty-  

-cznym dla dzieci 

i rodzin z problemem alkoholowym 

- 20 osób - 

kolonie i obozy programem zajęć 

profilaktycznych  

w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

- 50 osób 40 osób 

pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane  

w ramach gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych 

105 osób - 2 osoby 

programy profilaktyczne opracowywane i 

realizowane przez młodzież, skierowane do 

grup rówieśniczych np. kluby dyskusyjne, 

dyskoteki bezalkoholowe 

- 110 osób 172 osoby 

 

 

Problemy  połeczne w  rodowi ku dzieci i młodzieży 

Grupa badawcza 

W badaniu przeprowadzonym na terenie Gminy Kietrz udział wzięło 263 uczniów: 128 dziewcząt 

(48%) i 135 chłopców (52%), z poniższych szkół: 

1. Publiczna Szkoła Pod  awowa w Kie rzu im. Jana Pawła II, ul. Głowackiego 37 – ankiety 

przeprowadzono w dwóch klasach VI 

 

2. Ze pół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi, Ul. Rogożańska 4 – ankiety 

przeprowadzono w jednej klasie VI 
 

3. Publiczna Szkoła Pod  awowa z Oddziałem Przed zkolnym im. Marii Konopnickiej  

w Na iedlu S owarzy zenia Przyjaciół Szkoły Pod  awowej w Na iedlu, ul. Szkolna 6 
– ankiety przeprowadzono  w jednej klasie VI 

4. Publiczne Gimnazjum w Kie rzu im. Tadeu za Ko ciu zki,  ul. Kościuszki 14– ankiety 
przeprowadzono w jednej klasie I, jednej klasie II i dwóch klasach III 

 
5. Ze pół Szkół w Kie rzu, ul. Kościuszki 14 – ankiety przeprowadzono w dwóch klasach 

licealnych i dwóch klasach zawodowych 
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Szkoły Ankietowani 

łącznie 

Dziewczę a Chłopcy 

Podstawowe 65 38 27 

Gimnazjalne 110 54 56 

Ponadgimnazjalne 88 36 52 

RAZEM 263 128 135 

 
 

Badanie odbywało się w czasie zajęć lekcyjnych. Miało postać ankiety składającej się z 58 

pytań.  

 

Cel badania 

Podstawowym celem przeprowadzonej ankiety było:  

- zdiagnozowanie sytuacji na terenie Gminy Kietrz w zakresie problematyki używania przez 

młodzież substancji uzależniających, takich jak: nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, 

- analiza sytuacji w zakresie przemocy i agresji w środowisku szkolnym oraz domowym, 

- analiza zjawiska cyberprzemocy. 

 

Cza  wolny oraz zagrożenia związane z używaniem in erne u 

Pierwszy blok pytań w ankiecie dla dzieci i młodzieży dotyczył sposobu spędzania czasu wolnego.  

Każda grupa wiekowa najwięcej czasu wolnego przeznacza na spotkania ze znajomymi poza domem, 

na drugim miejscu znalazła się odpowiedź „przed komputerem” – przy czym w ten sposób czas wolny 

spędza co piąty uczeń szkoły podstawowej, 40 % uczniów szkół ponadgimnazjalnych i aż co drugi 

gimnazjalista!  
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Sposób spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi (pyt. Jak najczęściej spędzasz czas wolny?): 

Wyniki nie sumują się do 100, gdyż ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 

Jeśli chodzi o korzystanie z komputera, zadano uczniom osobne pytanie o ilość czasu 

poświęcanego na tę aktywność. Wyniki sugerują, że szczególnie wśród gimnazjalistów rośnie ilość 

czasu spędzanego dziennie przed komputerem. Prawie 65%  uczniów szkół podstawowych, ponad 

połowa gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych wskazało odpowiedź „1 – 3 godzin 

dziennie”. Niepokojące jest, ze ponad 10% szóstoklasistów i 20% gimnazjalistów spędza dziennie 

przy komputerze 3 - 5 godzin. Rodzice zwłaszcza młodszych dzieci powinni pamiętać, że czas 

spędzony z komputerem może być niezwykle wartościowy - pod warunkiem, że jest dopełnieniem 

świata realnego a nie funkcjonuje w jego zastępstwie. Zbyt długie siedzenie przed monitorem źle 

wpływa na wzrok, a i promieniowanie nie pozostaje obojętne dla organizmu. Co istotne – zbyt długie 

obcowanie z komputerem może być przyczyną uzależnienia! 
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Czas wolny a komputer (pyt. Ile czasu w ciągu dnia spędzasz przy komputerze?) 

 

Komputer i internet to bez wątpienia ogrom możliwości – to nie tylko morze informacji, 

miejsce spotkań on-line z rówieśnikami, filmiki czy gry dydaktyczne, to także niestety także 

pornografia, przemoc i agresja, narkotyki, sekty i nieodpowiednie czaty. Zapytaliśmy więc uczniów, 

czy doświadczyli kiedykolwiek przemocy w internecie, np. ośmieszanie, wyzywanie, straszenie czy 

szantaż. Uzyskane odpowiedzi pokazują, że tego typu zachowania zdarzają się często. Twierdząco 

odpowiedziała co trzecia ankietowana osoba, w każdej badanej grupie wiekowej. 

 

Przemoc w internecie (pyt. Czy doświadczyłeś/aś kiedyś przemocy w sieci?): 
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Kolejne pytanie dotyczyło zagrożeń, które może napotkać młody użytkownik internetu,  

m.in. zaczepianie przez nieznajomą osobę dorosłą czy napastowanie przez rówieśników. Badani  

w zdecydowanej większości (81,5 % - uczniowie szkół podstawowych, 71,8% – uczniowie 

gimnazjum i 78,4% uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) stwierdzili, że nie spotkali się z tego typu 

zachowaniami. Jednak co piąty gimnazjalista i co dziesiąty uczeń szkoły podstawowej otrzymał 

wiadomość lub treść o podtekście seksualnym, a prawie co dziesiąty w każdej grupie wiekowej był 

zaczepiany przez nieznajomą osobę dorosłą. 

 

Czy kiedykolwiek 

doświadczyłeś/aś  

w internecie któregoś z 

zagrożeń? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

zaczepianie przez nieznajomą 

osobę dorosłą 

7,7% 10% 9,1% 

otrzymałeś/aś wiadomość lub 

treść  

o podtekście seksualnym 

9,2% 21,8% 13,6% 

napastowanie przez 

rówieśników 

- 2,7% 2,2% 

rozpowszechnianie 

ośmieszających cię materiałów 

1,5% 2,7% 2,2% 

nie, nigdy nie 

doświadczyłem/am 

81,5% 71,8% 78,4% 

Ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź 

 

Powyższe zagrożenia spotkały średnio około 30% wszystkich ankietowanych uczniów.  

W kolejnym pytaniu zapytaliśmy więc czy powiadomili kogoś o zaistniałym zdarzeniu. Twierdząco 

odpowiedziało 26% uczniów szkoły podstawowej, 24% gimnazjalistów i tylko 10% najstarszych 

uczniów. Osoby te informowały przede wszystkim swoich rodziców – (odpowiedzi w szkole 

podstawowej i gimnazjum) i kolegów/znajomych – odpowiedzi w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Reakcja młodych ludzi na zagrożenia w internecie: 

Czy poinformowałeś kogoś o tym 

zdarzeniu 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

TAK 26,3% 24% 10% 

NIE 73,7% 76% 90% 
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Przy okazji pytań dotyczących internetu zapytaliśmy uczniów o to, jakich portali 

społecznościowych używają. To bowiem na stronach tych poszczególnych serwisów uczniowie często 

mogą doświadczyć przemocy i zagrożeń w sieci. 

 

Użytkowanie portali społecznościowych przez młodych ludzi (pyt. Z jakich portali 

społecznościowych korzystasz?): 

 

 

Interesowała nas również kwestia kieszonkowego, ponieważ zazwyczaj zakup papierosów czy 

alkoholu młodzież finansuje z tego typu środków. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że znaczna 

większość ankietowanych uczniów otrzymuje od rodziców pieniądze na własne wydatki. 

 

Młodzi ludzie a pieniądze (pyt. Czy otrzymujesz od rodziców kieszonkowe na własne wydatki?): 

 

 

Warto podkreślić w tym miejscu, że rodzice uczniów wykazują się dużą odpowiedzialnością i 

kwoty, które przekazują swoim pociechom nie są duże. Aż 46 % uczniów szkół podstawowych 
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przyznaje, że otrzymuje miesięcznie do 20 złotych kieszonkowego. Wśród uczniów gimnazjum 42 % 

badanych przyznało, że otrzymuje kwotę z przedziału 20-50 złotych na miesiąc. Podobnie sytuacja 

wygląda wśród najstarszej ankietowanej młodzieży – najwięcej osób odpowiedziało, iż miesięcznie 

ma do swojej dyspozycji kwotę od 50 do 100zł 

Wysokość kieszonkowego (pyt. Ile miesięcznie otrzymujesz od rodziców na własne wydatki?): 

 

 

Dzieci i młodzież a  ub  ancje p ychoak ywne 

Pomimo podejmowania różnego rodzaju oddziaływań i kampanii edukacyjnych, wśród 

młodzieży można zaobserwować stałe zwiększenie używania różnych środków psychoaktywnych.  

Przeprowadzone przez nas badania miały na celu ustalenie przyczyn i wyjaśnienie 

mechanizmów zachowań ryzykownych aby można było im skutecznie przeciwdziałać. Skalę zjawiska 

na terenie Gminy Kietrz ilustruje poniższa tabela: 

Nasilenie określonych problemów społecznych w poszczególnych grupach wiekowych: 

problem społeczny szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

palenie papierosów 24,6% 48% 56,8% 

picie alkoholu 36,9% 73,6% 92,1% 

upicie się 9,2% 32,7% 59% 

stosowanie dopalaczy 6,1% 10,2% 13,6% 

używanie narkotyków 1,5% 7,2% 21,6% 

Powyższa tabela bardzo dokładnie pokazuje, wraz z wiekiem wzrasta liczba osób 

eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi. Wskaźnik palenia papierosów na poziomie 

szkoły podstawowej w Gminie Kietrz wynosi 24,6%. W gimnazjum do kontaktu z papierosami 
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przyznaje się prawie co drugi ankietowany, a w szkołach ponadgimnazjalnych wskaźnik ten jest 

jeszcze wyższy – wynosi prawie 57%. 

 

Próby picia ma za sobą 37% szóstoklasistów, 73% gimnazjalistów i 92% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych! 

 

W ankiecie badano również stosowanie dopalaczy i narkotyków przez młodych ludzi. W obu 

przypadkach uzyskaliśmy zbliżone wyniki. Największe spożycie występuje wśród najstarszych 

ankietowanych uczniów, na szczęście w podstawówkach i gimnazjum problem nie jest jeszcze tak 

nasilony. 

 

Palenie papiero ów 

Na pytanie: „Czy kiedykolwiek zapaliłeś/aś papierosa“ twierdząco odpowiedziało 45,2% 

badanych uczniów. W szkołach podstawowych przeciętny wiek, w którym młodzież zapalała 

pierwszego papierosa wynosił 11,8 , w gimnazjum 12,7, a w szkołach ponadgimnazjalnych 14,4. 

(pyt. Czy kiedykolwiek zapaliłeś/aś papierosa?): 

 

Największa ilość osób spróbowała pierwszego papierosa podczas wakacji – łącznie 65% 

ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Pozostałe odpowiedzi (w szkole, na wagarach, w 

dyskotece/pubie) miały dużo mniej wskazań. 

Zapytaliśmy również o częstotliwość sięgania po papierosa. Zdecydowana większość uczniów 

szkół podstawowych i ponad połowa uczniów gimnazjum stwierdziła, że tylko spróbowała tej używki, 

jednak wśród najstarszej młodzieży odsetek osób, które palą codziennie wyniósł aż 40%. 
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Częstotliwość sięgania po papierosa: 

Jak często sięgasz po 

papierosa? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły 

ponadgimnazjalne 

codziennie - 18,8% 40% 

więcej niż raz w tygodniu - 3,7% 6% 

kilka razy w miesiącu - 1,8% 8% 

okazjonalnie 18,7% 24,5% 18% 

tylko spróbowałem 81,3% 51% 28% 

 

 W opinii większości badanych, (którzy przyznali się do palenia)  papierosy nie są towarem 

trudno dostępnym. Prawie 70% uczniów szkół podstawowych i aż 90% gimnazjalistów określiło 

zakup papierosów jako raczej łatwy i łatwy. Klasy ponadgimnazjalne mają szczególnie ułatwione 

zadanie, gdyż część ankietowanych z tej grupy ukończyła 18 rok życia. 

Uzyskane rezultaty powinny być poważnie przeanalizowane przez władze gminy zajmujące 

się kontrolą punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych. Najistotniejszą kwestią jest prawidłowe 

kontrolowanie wieku osób kupujących papierosy. 

 

Dostępność papierosów w środowisku dzieci i młodzieży Gminy Kietrz: 

Twoim zdaniem zakup papierosów jest: szkoły podstawowe gimnazjum 

bardzo trudny, prawie niemożliwy 25% 3,7% 

raczej trudny 6,3% 5,6% 

raczej łatwy – wystarczy znać odpowiednie 

osoby 

43,7% 58,7% 

łatwy – każdy może je kupić 25% 32% 

 

 

Spożywanie alkoholu 

 

Napoje alkoholowe są najczęściej używaną substancja psychoaktywną wśród młodzieży 

szkolnej. Potwierdza to badanie przeprowadzone na terenie Gminy Kietrz,  

a także sondaże ogólnopolskie. 
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(pyt. Czy kiedykolwiek piłeś/aś alkohol?) 

 

 

Średni wiek pierwszego kontaktu z alkoholem wynosił: 11 lat dla uczniów szkół 

podstawowych, 13,2 lat dla gimnazjalistów i 14,8 dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Podobnie 

jak w przypadku pierwszego kontaktu z papierosami, często wskazywano na wakacje, jako czas 

inicjacji alkoholowej. Dorośli powinni być świadomi, że czas wolny od zajęć szkolnych, spędzany ze 

znajomymi sprzyja zachowaniom ryzykownym. 

 

Okoliczności pierwszego spożycia alkoholu: 

W jakiej sytuacji/gdzie po raz 

pierwszy spróbowałeś/aś 

alkoholu? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły 

ponadgimnazjalne 

na wagarach - 5% 3,7% 

w szkole - 1% 6,1% 

na dyskotece/w pubie 10% 6% 16% 

podczas wakacji 65% 69,4% 54,4% 

w domu 25% 18,5% 19,7% 

 

Przy okazji pytania o okoliczności pierwszego spożycia alkoholu zapytaliśmy uczniów o 

rodzaj pierwszego spożytego alkoholu. Wśród badanej młodzieży zdecydowanie najwięcej jest 

konsumentów piwa, w każdej grupie wiekowej. Dane te pokrywają się z sondażami 

ogólnopolskimi, które wskazują na piwo jako najpopularniejszy alkohol wśród młodych ludzi.  
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Pierwszy spożyty alkohol:  

Co to był za alkohol? szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

piwo 70,8% 72,4% 76,5% 

wino 12,5% 6,1% 4,5% 

wódka 16,7% 18,5% 15% 

drinki - 1% 2% 

nalewki - 2% 2% 

 

W młodszych grupach wiekowych ankietowani w większości udzielili odpowiedzi, że alkohol 

pili z własnej inicjatywy. W ten sposób odpowiedziało 87,5 % uczniów szkół podstawowych  

i 83,9 % uczniów gimnazjum. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych co piąty ankietowany 

wskazał na znajomych, jako osoby namawiające do spróbowania alkoholu. 

 

Inicjatywa pierwszego kontaktu z alkoholem: 

Czy ktoś namawiał cię do 

spożycia alkoholu? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

tak, kolega/koleżanka 8,3% 12,3% 21% 

tak, znajoma osoba dorosła 4,1% - - 

tak, ktoś z rodziny - 3,7% 1,2% 

inna osoba - - - 

nikt mnie nie namawiał,  

sam chciałem/am spróbować 

87,5% 83,9% 77,7% 

 

Z danych wynika, że połowa uczniów szkół podstawowych, która zadeklarowała, że piła 

alkohol, tylko go spróbowała. W przypadku uczniów gimnazjum, największa grupa osób (prawie 

42%) przyznała, że spożywa alkohol kilka razy do roku, jednak nawet sporadyczne picie alkoholu 

przez młodych ludzi jest częstą przyczyną pogorszenia się wyników w szkole, konfliktów  

z rodzicami czy przyjaciółmi, a także może doprowadzić do wystąpienia różnego rodzaju szkód  

i zachowań ryzykownych. W szkołach ponadgimnazjalnych również najczęściej padała odpowiedź 

„kilka razy w roku”, jednak aż 27% ankietowanych przyznało się do spożywania alkoholu raz lub 

kilka razy w tygodniu. 
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Częstotliwość spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież: 

Jak często spożywasz alkohol? szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

kilka razy w tygodniu 0 % 1,5 % 9,9% 

raz w tygodniu 0 % 9,8% 17,2% 

kilka razy w miesiącu 4,1 % 17,2 30,8% 

kilka razy w roku 45,8 % 41,9% 39,5% 

tylko spróbowałem 50 % 29,6% 2,4% 

 

Uczniowie udzielili również odpowiedzi na pytanie, kiedy ostatni raz spożywali alkohol. Jako 

wskaźnik względnie częstej konsumpcji traktowane jest spożywanie alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni 

poprzedzających badanie. W szkołach podstawowych ponad 16% spożywało w tym czasie alkohol, z 

czego 4% miało z nim kontakt w ostatnich 7 dniach, w gimnazjum grupa ta stanowiła ponad 60% 

(prawie 40% piło w ciągu ostatnich 7 dni), a w szkołach ponadgimnazjalnych wyniki były jeszcze 

bardziej alarmujące – alkohol w analizowanym czasie spożywało 80% osób, z czego prawie 50% w 

ostatnich 7 dniach poprzedzających badanie. 

 

Ostatni kontakt z alkoholem: 

Kiedy ostatni raz spożywałeś/aś 

alkohol? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

w ostatnich 7 dniach 4,1 % 39,5 % 49,5% 

w ostatnich 30 dniach 12,5 % 23,4 % 30,8% 

około pół roku temu 33,3 % 18,5 % 18,5% 

więcej niż rok temu 50 % 21,5 % 1,2% 

 

Zapytaliśmy uczniów również o to, czy zdarzyło im się przebywać w szkole pod wpływem 

alkoholu. Żaden z uczniów szkół podstawowych nie odpowiedział twierdząco na to pytanie. W 

przypadku uczniów gimnazjum odpowiedzi pozytywnej udzieliło 6% ankietowanych, a w szkołach 

ponadgimnzajalnych 17% ankietowanych.  

 

W ankiecie umieściliśmy też pytanie, czy uczniowie kiedykolwiek stracili kontrolę nad sobą 

podczas picia alkoholu i upili się. Twierdząco odpowiedziało 25% uczniów szkół podstawowych,  

44% uczniów gimnazjum i 64% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Średnia wieku, w którym osoby 

te były w stanie upojenia alkoholowego, to dla szkół podstawowych – 12 lat, dla gimnazjów – 13,6 lat, 

a dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych 14,8 lat. 
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(pyt. Czy kiedykolwiek się upiłeś/aś?): 

 

 

Na częstotliwość spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie ma wpływ wiele 

czynników. Jednym z nich jest liczba znajomych, którzy regularnie spożywają tego rodzaju produkty. 

Zapytaliśmy więc o to uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki 

prezentujemy poniżej. 

Alkohol w środowisku dzieci i młodzieży: 

Ilu twoich znajomych pije napoje 

alkoholowe? 

szkoły 

podstawowe 

gimnazjum szkoły 

ponadgimn. 

nikt 21% 6% 0! 

kilkoro (do 5 osób) 33,3% 17,7% 12,3% 

sporo (powyżej 10 osób) 29,1% 27% 21% 

większość 12,5% 39,5% 51,8% 

wszyscy 4,1% 9,8% 14,8% 

 

Podobnie jak w przypadku dostępności papierosów – większość młodych ludzi w Gminie 

Kietrz nie uważa alkoholu za towar dla nich niedostępny. Tylko niecałe 15% badanych uczniów 

uważa, że zakup alkoholu jest bardzo trudny . Dane te powinny zwrócić uwagę władzom lokalnym na 

częstotliwość i sposób kontrolowania punktów sprzedaży alkoholu w gminie. 
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Dostępność alkoholu w środowisku dzieci i młodzieży: 

Twoim zdaniem zakup alkoholu 

jest: 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

bardzo trudny, prawie 

niemożliwy 

8% 4,9% 1,4% 

raczej trudny 17% 12,5% 8,6% 

raczej łatwy – wystarczy znać 

odpowiednie osoby 

58,3% 64,1% 45,6% 

łatwy – każdy może go kupić 16% 18,5% 44,4% 

 

Interesowały nas również powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol. Jak 

widać w poniższej tabeli wśród uczniów szkół podstawowych przeważa odpowiedź  

„z ciekawości”, natomiast gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych jako główny 

powód sięgania po alkohol podali „by czuć się dobrze i na luzie”.  

 

Przyczyny sięgania po alkohol (pyt. Dlaczego sięgasz po alkohol?): 

 

Ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź 
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Spożywanie alkoholu może nieść za sobą przykre konsekwencje, w postaci problemów  

z rodzicami czy policją, problemów w szkole, wypadku, itp. Zapytaliśmy uczniów o ich 

doświadczenia w tej materii. W Gminie Kietrz tego typu incydenty zdarzają się rzadko. Zdecydowana 

większość uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (95,9 % - szkoły podstawowe, 79 % - 

gimnazjum) stwierdziła, że nie doświadczyła żadnych przykrych zdarzeń po wypiciu alkoholu, 

natomiast w szkołach gimnazjalnych podobnej odpowiedzi udzieliło już tylko 64,5% uczniów. 11% 

ankietowanych wdało się w bójkę, 16% miało problemy z rodzicami, a 7% z policją.  

 

Konsekwencje sięgania po alkohol: 

Czy zdarzyło ci się doświadczyć 

jakiś przykrych zdarzeń po 

wypiciu alkoholu? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły 

ponadgimn. 

wdałem/am się w bójkę 4,1 % 3,7 % 11 % 

problemy z rodzicami 0 % 9,8 % 16 % 

problemy z policją 0 % 3,7 % 7 % 

problemy w szkole 0 % 0 % 1 % 

wypadek lub uszkodzenie ciała 0 % 8,6 % 6 % 

inne 0 % 0 % 0 % 

nie, nie zdarzyło mi się 95,9 % 79 % 65,4 % 

Ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

 

Zażywanie narko yków 

Zjawisko zażywania substancji narkotycznych wśród osób niepełnoletnich na terenie Gminy 

Kietrz jest nisko rozpowszechnione.  

(Pyt. Czy kiedykolwiek próbowałeś/aś narkotyków?): 
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Wśród uczniów gimnazjum zanotowaliśmy tylko 8 przypadków. W szkołach podstawowych 

do zażywania narkotyków przyznał się tylko jeden uczeń. Inaczej przedstawia się sytuacja w szkole 

ponadgimnazjalnej – tu do zażycia narkotyku przyznało się 21% ankietowanych uczniów. 

Ankietowany uczeń szkoły podstawowej stwierdził, że po raz pierwszy miał kontakt z narkotykami w 

wieku 12 lat. Średni wiek pierwszego kontaktu z tego typu substancjami wśród uczniów gimnazjum 

wynosi 15 lat, a w szkołach ponadgimnazjalnych – 16 lat. We wszystkich przypadkach pierwszym 

narkotykiem, z którym mieli styczność uczniowie, była marihuana. W szkole podstawowej osoba 

zażywająca narkotyki pierwszy kontakt z nimi miała na wagarach. W gimnazjum wskazywano na 

wakacje oaz wagary, a w szkołach ponadgimnazjalnych również na wakacje (73% odpowiedzi) oraz 

na dyskotekę/pub – 16%. 

Uzyskane wyniki ujawniły również najpopularniejsze wśród młodzieży rodzaje 

narkotyków. Najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem wśród uczniów jest marihuana (82 %), 

dalej amfetamina (zwłaszcza wśród najstarszej młodzieży) oraz haszysz.  

Przy tej okazji postanowiliśmy zapytać wszystkich uczniów (także tych, którzy nie próbowali 

narkotyków), o to, czy ktoś kiedykolwiek namawiał ich do spróbowania tych substancji. 

Ponad 80% ankietowanych uczniów nigdy nie było namawianych do zażycia narkotyku. 13% 

uczniów przyznało, że do zażycia narkotyku namawiał ich kolega/koleżanka, a 3% wskazało na 

znajomą osobę dorosłą. 

Ogromne ryzyko dla młodych ludzi niosą kontakty z osobami rozprowadzającymi narkotyki. 

Zapytaliśmy więc uczniów, czy kiedykolwiek spotkali w szkole osobę, która handluje tego rodzaju 

środkami psychoaktywnymi. Wśród uczniów szkół podstawowych były tylko 2 takie przypadki, 

natomiast wśród starszej młodzieży uzyskane dane są wysoce niepokojące: ponad 16% gimnazjalistów 

i  prawie14% uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiedziało twierdząco na to pytanie. 

 

Kontakty z dealerami narkotyków w szkole (pyt. Czy spotkałeś/aś kiedyś w szkole osobę, która 

rozprowadza narkotyki?): 
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Znacznie gorzej prezentują się wyniki odpowiedzi na pytanie o kontakty uczniów poza 

szkołą z dealerami narkotyków. Wśród uczniów szkół podstawowych 12,5% badanych spotkało poza 

szkołą osobę rozprowadzającą narkotyki, wśród gimnazjalistów 36%, a wśród młodzieży 

ponadgimnazjalnej 35%. 

 

Kontakty z dealerami narkotyków poza szkołą (pyt. Czy spotkałeś/aś kiedyś poza szkołą osobę, która 

rozprowadza narkotyki?): 

 

 

Uczniów zapytano również, czy wiedzą gdzie i u kogo można nabyć narkotyki. 60% uczniów 

szkół podstawowych oraz połowa uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych nie posiada takiej 

wiedzy. Wśród odpowiedzi twierdzących najczęściej wskazywano na pub/dyskotekę (19% wszystkich 

uczniów), a także na mieszkanie dealera – 16,7% oraz ulicę i park – 11,7%. 

 

Miejsce zakupu narkotyków (pyt. Gdzie najłatwiej Twoim zdaniem można kupić narkotyki?): 

Gdzie najłatwiej, twoim zdaniem, 

można kupić narkotyki 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

nie wiem 58,4% 49% 47,7% 

ulica, park 13,8% 8,1% 14,7% 

szkoła 3,6% 9% 9,1% 

pub/dyskoteka 29,2%, 31% 29,5% 

mieszkanie dealera 13,8% 20,9% 13,6% 

inne miejsce - - - 
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Mimo, iż połowa ankietowanych uczniów wie gdzie można kupić narkotyki,  

to dla 30% uczniów szkół podstawowych ich zakup jest zadaniem trudnym, prawie 

niemożliwym do wykonania. Niepokojący jest jednak fakt, że w każdej grupie wiekowej 

najczęściej wskazywano na odpowiedź, iż zakup narkotyków jest rzeczą łatwą jeśli zna się 

odpowiednie osoby. 

 

Dostępność narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży: 

Twoim zdaniem zakup 

narkotyków jest: 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

bardzo trudny, prawie niemożliwy 30,7% 11,8% 7,9% 

raczej trudny 23% 33,6% 27,2% 

raczej łatwy – wystarczy znać 

odpowiednie osoby 

36,9% 40,9% 47,7% 

łatwy 9,2% 13,6% 17% 

 

 

W szkołach podstawowych 89,2 % uczniów stwierdziło, że nie zna żadnej osoby używającej 

substancji narkotycznych. W gimnazjum w podobny sposób odpowiedziało 44,5 % uczniów,  

a w szkołach ponadgimnazjalnych 48,8%. Ogólnie odsetek uczniów znających do 5 osób sięgających 

po narkotyki oscyluje w granicach 26 %. Do znajomości większej ilości osób zażywających tego typu 

substancje przyznało się ogółem 17% ankietowanych. Otrzymane rezultaty mogą potwierdzać 

informacje, że problem zażywania narkotyków w Gminie Kietrz  jest średnio nasilony. 

 

(pyt. Ile znasz osób zażywających narkotyki?): 
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Stosowanie dopalaczy 

W ankiecie zamieściliśmy również pytania dotyczące stosowania dopalaczy. Z uzyskanych 

rezultatów wynika, że problem stosowania tego rodzaju substancji psychoaktywnych ma w Gminie 

Kietrz charakter umiarkowany.  

(pyt. Czy kiedykolwiek próbowałeś/aś dopalaczy?): 

 

Do spróbowania dopalaczy przyznało się 4 uczniów (6,1%) szkół podstawowych, 11 uczniów 

(10,2%) gimnazjum oraz 12 uczniów (13,6%) uczniow klas ponadgimnazjalnych. Są to dane na 

poziomie średniej krajowej, która wynosi 13 % (sondaż CBOS). 

Osoby, które próbowały dopalaczy, zapytaliśmy o to, gdzie po raz pierwszy miały z nimi 

kontakt. W grupie gimnazjalistów do spożycia tych środków najczęściej dochodziło w pubie lub na 

dyskotece, natomiast klasy ponadgimnazjalne wskazały na wakacje. 

Okoliczności kontaktu z dopalaczami: 

Gdzie po raz pierwszy miałeś/aś 

kontakt z dopalaczami? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

w szkole 9 % 0 % 16,6 % 

na wagarach 0 % 2 osoby - 50 % 8,3 % 

na dyskotece/w pubie 45,4 % 0 % 16,6 % 

na wakacjach 27,2 % 2 – osoby 50 % 58,3 % 

w innej sytuacji 18 % 0 % 0 % 
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Uczniów, którzy mieli kontakt z dopalaczami, w kolejnym pytaniu zapytaliśmy o to, kiedy 

 po raz ostatni zażywali te substancje. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych można 

wywnioskować, że spożycie dopalaczy miało charakter incydentalny, najprawdopodobniej  

z ciekawości. Trochę inaczej wygląda sytuacja wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Otrzymaliśmy odpowiedzi wskazujące na spożycie dopalaczy w ciągu ostatniego tygodnia 

poprzedzającego badanie. 

Częstotliwość kontaktu z dopalaczami: 

Kiedy ostatni raz zażywałeś/aś 

dopalacze? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

w ostatnich 7 dniach 50 % 

(2 odpowiedzi) 

27,2 %  

(2 odpowiedzi) 

0 % 

w ostatnich 30 dniach 25 % 

(1 odpowiedź) 

0 % 

 

0 % 

w ostatnich 12 miesiącach 25 % 

(1 odpowiedź) 

18 % 

(2 odpowiedzi) 

33,3 % 

(4 odpowiedzi) 

więcej niż rok temu 0 % 54,5 %  

(6 odpowiedzi) 

66,7 % 

(8 odpowiedzi) 

 

 

Dzieci i młodzież a zjawi ka przemocowe 

Przeprowadzone badanie na terenie Gminy Kietrz pozwala przyjrzeć się bliżej zjawisku 

agresji w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Na jego podstawie możemy również zanalizować 

postawy wychowawcze rodziców/opiekunów wobec własnych dzieci. 

Pierwsze pytanie, jakie skierowaliśmy do uczniów w tym bloku pytań, dotyczyło tego, czy 

lubią chodzić do szkoły. Na tej podstawie możemy ocenić, w jakim stopniu uczniowie postrzegają 

szkołę jako środowisko im przyjazne. 63 % uczniów szkół podstawowych, 50 % uczniów gimnazjum 

oraz 60% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stwierdziło ,że lubi chodzić do szkoły. 

Ogólna ocena szkoły: 

Czy lubisz chodzić do szkoły? szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

tak 16,9 % 12,9 % 23,8 % 

raczej tak 46,1 % 37 % 36,3 % 

nie 21,7 % 26,8 % 15,9 % 

raczej nie 15,3 % 23 % 23,8 % 
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Kolejną kwestią, bezpośrednio związaną z pytaniem zaprezentowanym powyżej, była ocena 

atmosfery panującej w szkole. Najlepsze samopoczucie w szkole deklarowali uczniowie szkół 

podstawowych – aż 26,1 % czuje się w szkole bardzo dobrze, kolejne 41,5 % raczej dobrze.  

W grupie uczniów gimnazjum 10% % czuje się w szkole bardzo  dobrze, a 35,4 % raczej dobrze.  

W szkołach ponadgimnazjalnych atmosferę w szkole jako bardzo dobrą określiło 17% uczniów,  

a 39,7% określiło ją jako raczej dobrą. 3% uczniów szkół podstawowych, 12,6 % uczniów gimnazjum 

oraz 5,6% uczniów klas ponadgimnazjalnych określiło atmosferę panującą w szkole jako raczej złą lub 

złą.  

Przeważająca część uczniów czuje się w szkole dobrze, jednak należałoby zbadać co 

powoduje negatywne odczucia pozostałych uczniów.  

(pyt. Jak oceniasz atmosferę panującą w szkole?): 

 

 

Sprawdziliśmy również poziom bezpieczeństwa w szkołach z terenu Gminy Kietrz. Najwięcej 

ankietowanych uczniów ze szkół podstawowych (47,6%)  stwierdziło, że w ich szkole przemoc można 

zauważyć od czasu do czasu, kilka razy w miesiącu. Klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

najczęściej wskazały odpowiedź „rzadko, raz na pół roku”. Stwierdziło tak 42,5% gimnazjalistów  

i 43% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
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Częstotliwość zachowań przemocowych w szkołach: 

Jak często obserwujesz 

przemoc w szkole 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

bardzo często, niemal 

codziennie 

6,1 % 8,3 % 6,8 % 

często, kilka razy w tygodniu 16,9 % 7,4 % 3,4 % 

od czasu do czasu, kilka razy 

w miesiącu 

47,6 % 28,7 % 31,8 % 

rzadko, raz na pół roku 21,5 % 42,5 % 43,1 % 

nie obserwuję jej wcale 7,6 % 13,8 % 14,7 % 

 

Sprawdziliśmy również jakie są najczęstsze formy przemocy w szkołach w Gminie Kietrz. 

Uczniowie najczęściej wskazywali na wulgarne odzywki (72,3 % - szkoły podstawowe, 79 % - 

gimnazjum oraz 72% szkoły ponadgimnazjalne). Dość często dochodzi również do popychania i 

wyśmiewania.  

 

Formy przemocy w szkołach (pyt. W twoje szkole najczęstszą formą przemocy jest?): 

Ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
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Większość badanych uczniów czuje się bezpiecznie w środowisku szkolnym.  

We wszystkich grupach najwięcej uczniów wskazywało, że czują się bezpiecznie w swoich szkołach. 

Najbezpieczniej w szkole czują się uczniowie szkół podstawowych – 63 % deklarowało wysoki 

poziom poczucia bezpieczeństwa wobec 43,5% gimnazjalistów i 56,8% klas ponadgimnazjalnych. 

Jedynie 3% uczniów szkół podstawowych, 6,4% uczniów gimnazjum  oraz 3,4% uczniów klas 

ponadgimnazjalnych określiło szkołę jako miejsce niebezpieczne, bądź raczej niebezpieczne – jednak 

już ta umiarkowana ilość powinna być sygnałem alarmowym dla lokalnych władz oświatowych.  

Poziom bezpieczeństwa w szkołach (pyt. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?): 

 

Wśród wymienianych miejsc w szkole, uważanych przez uczniów za niebezpieczne, 

najczęściej pojawiały się: toalety oraz szatnie. 

Zapytaliśmy uczniów także o to, czy sami stali się kiedyś ofiarami przemocy.  

Co czwarty ankietowany uczeń szkół podstawowych, co dziesiąty gimnazjum i co piąty szkoły 

ponadgimnazjalnej odpowiedział twierdząco. Dyrektorzy szkół podstawowych, gdzie było najwięcej 

ofiar przemocy wśród dzieci, powinni zwrócić szczególną uwagę na prowadzone działania 

profilaktyczne przeciwdziałające przemocy.   
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(pyt. Czy kiedykolwiek byłeś/aś ofiarą przemocy?): 

 

Na pytanie „Do kogo zwrócisz się o pomoc będąc ofiarą przemocy?“ wśród większości 

uczniów szkół podstawowych najczęściej padała odpowiedź: do nauczycieli i pedagogów, a także do 

rodziców. Może to świadczyć o dobrych relacjach uczniów z rodzicami. Natomiast  większość 

gimnazjalistów powiadomiłaby znajomych, rodzice wraz z nauczycielami znaleźli się na drugim 

miejscu. Najstarsi ankietowani uczniowie najczęściej wskazywali znajomych, jako osoby, które 

powiadomią w pierwszej kolejności gdy staną się ofiarą przemocy. Jako inne osoby wymieniano 

najczęściej policję. 

Reakcja na doznaną krzywdę: 

Do kogo zwrócił/a byś się o 

pomoc, gdybyś stał/a 

się ofiarą przemocy? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

do nauczyciela/pedagogów 58,4 % 37,2 % 31,8 % 

do kolegów/koleżanek 15,3 % 48,1 % 40,9 % 

do rodziców 46,1 % 38,5 % 30,6 % 

inne osoby - 3 % 5,6 % 

 

Analizowaliśmy również postawy uczniów wobec zachowań przemocowych.  

W szkole podstawowej dzieci najczęściej deklarowały zwrócenie się po pomoc do nauczyciela – tak 

odpowiedziało 47,8% ankietowanych. Wśród uczniów gimnazjum taką odpowiedź wybrało 22,7 % 

badanych. Duży odsetek uczniów (44,6 % uczniów szkół podstawowych,  50 % uczniów gimnazjum i 

56,8% uczniów szkól ponadpodstawowych) deklarowało podjęcie próby złagodzenia konfliktu, jednak 

3% uczniów szkół podstawowych i co piąty gimnazjalista nie zareaguje lub włączy się do bójki. 
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Reakcja na zachowanie agresywne (pyt. Co zrobisz w sytuacji, kiedy będziesz świadkiem zachowania 

agresywnego?): 

 

W bloku pytań dotyczących przemocy zapytaliśmy uczniów także o to,  

w jakich zajęciach profilaktycznych w szkole chcieliby wziąć udział. Analizując otrzymane 

odpowiedzi można stwierdzić, że badanych najbardziej interesują zajęcia profilaktyczne dotyczące 

przeciwdziałaniu przemocy. Chciałoby w nich wziąć udział 56,6 % uczniów szkół podstawowych,  

połowa uczniów gimnazjum i 32% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2,2% z najstarszej grupy 

wiekowej wskazała na chęć wzięcia udziału w zajęciach dotyczących bezpiecznego seksu. 

Zainteresowanie zajęciami profilaktycznymi: 

W jakich zajęciach 

profilaktycznych w szkole 

chciałbyś/chciałabyś wziąć 

udział? 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

dotyczących profilaktyki 

alkoholowej 

20 % 25,5 % 19,3 % 

dotyczących profilaktyki 

narkotykowej i dopalaczy 

21,6 % 24,4 % 29,5 % 

dotyczących przeciwdziałania 

przemocy 

56,6 % 50 % 31,8 % 

innych 1,6 % - 2,2 % n/t 

bezpiecznego seksu 
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Nasze badanie dotyczyło również relacji uczniów z rodzicami – jako dobre określiło je 75,3 % 

dzieci ze szkół podstawowych, 72,7 % uczniów gimnazjum oraz 67% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.   

 

Jakość relacji uczniów z rodzicami: 

Jak oceniasz swoje relacje z 

rodzicami 

szkoły podstawowe gimnazjum szkoły ponadgimn. 

dobre 75,3 % 72,7 % 67 % 

raz dobre, a raz złe 24,7 % 23,6 % 31,8 % 

złe - 3,6 % 1,1 % 

 

Zadaliśmy również pytanie dotyczące kar nakładanych na dzieci przez rodziców. Wśród 

44,6% uczniów szkół podstawowych, 43,6 % uczniów gimnazjum oraz 64,7% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych rodzice nie stosują żadnych kar. 58,3 % uczniów szkół podstawowych, 49 % 

uczniów gimnazjum i 28,4% uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznało, że wobec nich rodzice 

nakładają różnego typu zakazy. Wśród innych kar wymieniane były: stosowanie krzyku i odbieranie 

kieszonkowego.  

Stosowanie kar wobec dzieci (pyt. Jakie kary nakładają na ciebie rodzice?): 
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Lokalne zagrożenia  połeczne w grupie doro łych mie zkańców 

Grupa badawcza 

W badaniu przeprowadzonym na terenie Gminy Kietrz wzięło udział 100 osób, w tym 74 

kobiety oraz 26 mężczyzn. Średnia wieku respondentów wyniosła 41 lat. Wśród ankietowanych osób 

1 % posiadał wykształcenie podstawowe, 18 % - zawodowe, 42 % - średnie, 35 % - wyższe, natomiast 

4 % badanych było w trakcie studiów. 

Wśród badanych 65 % posiadało stałą pracę, 7 % trudniło się pracą dorywczą, 9 % prowadziło 

własną działalność gospodarczą, 6% stanowili bezrobotni, 3 % uczyło się, a 10 % stanowili emeryci  

i renciści. 

Cel badania 

Celem przeprowadzonej ankiety było określenie i zbadanie zagrożeń społecznych występujących  

w gminie. W badaniu analizowane były następujące zagadnienia: 

- spożywanie alkoholu, uzależnienie mieszkańców od tego środka psychoaktywnego,  

a także działania władz lokalnych w tym zakresie; 

- dostępność narkotyków; 

- zachowania agresywne w miejscach publicznych; 

- przemoc w rodzinie 

 

Pod  awowe problemy  połeczne w opinii mie zkańców 

Na początku poprosiliśmy badanych mieszkańców Gminy Kietrz o uszeregowanie problemów 

społecznych, począwszy od najważniejszego do tego, który uznawany jest przez nich za najmniej 

ważny.  

Za najbardziej istotny problem większość ankietowanych uznała bezrobocie,  

i alkoholizm. Następnie: przestępczość i agresję, ubóstwo, spadek stopy życiowej, kryzys norm 

moralnych, narkomanię, emigrację zarobkową rodziców, picie i upijanie się nastolatków oraz 

problemy mieszkaniowe. 
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Opinia dorosłych mieszkańców gminy jest cenną wskazówką dla władz gminnych - wskazuje 

priorytetowe kierunki działań. Władze lokalne powinny skupić na nich swoją uwagę, gdyż właśnie  

w tych obszarach zlokalizowane są największe oczekiwania mieszkańców w związku z podjęciem 

określonych działań. 

 

Spożywanie alkoholu 

W Gminie Kietrz problem alkoholizmu zajął drugie miejsce na tle innych ważnych 

problemów społecznych wymienianych przez dorosłych mieszkańców. Zjawisko jakim jest 

alkoholizm pociąga za sobą wiele konsekwencji społecznych i psychologicznych, a także ma 

negatywny wpływ nie tylko na osobę, której dotyczy, ale także na jej rodzinę. 

Na początek ankietowanym zadaliśmy pytanie, co ich zdaniem zawiera więcej alkoholu – 0,5 

litra piwa, 2 lampki wina, kieliszek wódki, czy też wszystkie te napoje alkoholowe zawierają go tyle 

samo. 1 % badanych wskazało na piwo, kolejne 2 % na wino. Zdaniem 36 % ankietowanych więcej 

alkoholu znajduje się w kieliszku wódki, zaś 61 % stwierdziło, że wszystkie te napoje zawierają po 

tyle samo alkoholu. Należy więc za niepokojący uznać fakt, iż co trzeci ankietowany ulega 

stereotypom twierdząc, iż to wódka zawiera najwięcej alkoholu, gdyż świadczy to o niskiej 

świadomości zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu. 
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Świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu (pyt. Co zawiera więcej alkoholu?): 

 

Sprawdziliśmy także wiedzę mieszkańców Gminy Kietrz dotyczącą problemu alkoholizmu. 

Zdaniem ponad połowy badanych alkoholik musi pić codziennie. Co trzeci ankietowany 

odpowiedziało przecząco, a 16 % nie miało zdania w tej kwestii 

Alkoholizm jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe 

całkowite jej wyleczenie, lecz jedynie zahamowanie narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią 

związanych. W odniesieniu do tych niepokojących danych, uzyskanych w Gminie Kietrz, zaleca się 

prowadzenie bardziej aktywnych działań profilaktycznych skierowanych do osób dorosłych. 

Społeczeństwo lokalne a kwestia alkoholizmu (pyt. Czy alkoholik musi pić codziennie?): 

 

Zapytaliśmy również mieszkańców Gminy Kietrz o ich stosunek do kwestii ograniczenia  

i kontrolowania dostępu do alkoholu. 52 % ankietowanych osób wskazało na specyfikę tego rodzaju 

towarów i postulowało za ograniczeniami w handlu. Zwracamy uwagę na dużą grupę badanych (48%), 

która jest przeciwna wprowadzeniu ograniczeń związanych ze sprzedażą alkoholu. Ważnym celem dla 
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władz lokalnych jest uświadamianie społeczeństwu, że brak ograniczeń związanych z dostępnością 

produktów alkoholowych stanowi poważne zagrożenie społeczne, szczególnie w przypadku osób 

niepełnoletnich. 

Ograniczenia i kontrola handlu alkoholem (pyt. Pana/i zdaniem…: ): 

 

Alkohol powinien być sprzedawany wyłącznie przez odpowiedzialnych sprzedawców  

i wyłącznie osobom dorosłym. Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród dorosłych 

mieszkańców gminy, 41% ankietowanych było świadkiem zakupu alkoholu przez osoby 

niepełnoletnie. Dane te wskazują na dosyć niską odpowiedzialność wśród sprzedawców alkoholu i 

łamanie przez nich Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wskazuje 

to na konieczność przeprowadzenia szkoleń sprzedawców, w trakcie których będą uświadamiane 

prawne i moralne konsekwencje sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.  

Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim (pyt. Czy był/a Pan/i świadkiem nabycia alkoholu przez osobę 

nieletnią?): 

 

Przy tej okazji zapytaliśmy dorosłych mieszkańców Kietrza o bezpieczną granicę wieku, od 

której powinno się sprzedawać napoje alkoholowe. Prawie połowa badanych (48%) była 
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zwolennikami pozostawienia obecnej granicy wieku, tj. 18 lat, jednak tyle samo respondentów 

opowiedziało się za zaostrzeniem granicy wieku do 21 lat. Pojawiły się tylko dwa głosy za obniżeniem 

granicy wieku do 16 lat. Jedna osoba stwierdziła, że alkohol powinien być sprzedawany bez 

ograniczeń wiekowych. 

Ograniczenia wiekowe przy sprzedaży alkoholu (pyt. Od jakiego wieku Pana/i zdaniem powinien być 

sprzedawany alkohol?): 

 

Zapytaliśmy respondentów również o rodzaj i częstotliwość spożywanego przez nich 

alkoholu. Najczęściej spożywanym alkoholem okazało się piwo – wskazało na nie 33 % badanych. 

Kolejne 26 % respondentów wskazało na wino. Na następnych miejscach znalazły się drinki (11%) 

oraz wódka (4%). Jednocześnie warto podkreślić, że 23 % mieszkańców Kietrza zadeklarowało 

abstynencję od picia napojów alkoholowych. 

Spożycie alkoholu wśród mieszkańców Gminy Kietrz (pyt. Jaki rodzaj alkoholu spożywa Pan/i 

najczęściej?): 

 

Najwięcej dorosłych mieszkańców Gminy Kietrz stwierdziło, że sięga po alkohol okazjonalnie 

(36 %). 21 % respondentów odpowiedziało, że pija napoje alkoholowe kilka razy w miesiącu, 11 % 
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raz w tygodniu, a 4 % - kilka razy w tygodniu. Tylko jeden ankietowany przyznał, że sięga po alkohol 

codziennie.  

Częstotliwość spożycia alkoholu wśród mieszkańców Gminy Kietrz (pyt. Jak często spożywa Pan/i 

alkohol?): 

 

 

Ankietowanym zadano również pytanie kiedy ostatni raz spożywali alkohol. Co trzeci badany 

przyznał, że alkohol spożywał w ostatnim miesiącu, a co czwarty ankietowany udzielił odpowiedzi, iż 

alkohol spożywał w ostatnim tygodniu. 

Dane uzyskane na terenie Gminy Kietrz są porównywalne z danymi ogólnopolskimi. Z 

raportu CBOS wynika, że od alkoholu nie stroni ponad trzy czwarte dorosłych Polaków (76 %), przy 

czym dwie trzecie (65 %) twierdzi, że pije czasami, a co dziewiąty (11 %) –  

że często. Ponad jedna piątych badanych (22 %) deklaruje abstynencję. 

Zapytaliśmy dorosłych mieszkańców Gminy Kietrz, czy kiedykolwiek zdarzyło im się 

przebywać w pracy, będąc pod wpływem alkoholu. Aż 92 % badanych odpowiedziało przecząco na to 

pytanie. Niestety 8 % procent respondentów przyznało, że zdarzyło im się przebywać w pracy, będąc 

pod wpływem alkoholu. Ważnym celem dla władz lokalnych jest uświadamianie społeczeństwu, jakie 

zagrożenie niesie za sobą nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu.  
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Odpowiedzialne spożywanie alkoholu (pyt. Czy zdarzyło się Panu/i przebywać w pracy będąc pod 

wpływem alkoholu?): 

 

Osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych często są agresywne  

i wulgarne. Zapytaliśmy dorosłych mieszkańców gminy, czy w ostatnim czasie doświadczyli np. 

aktów wandalizmu, wulgarnego zachowania, awantury czy pobicia. 

Najczęściej badani wskazywali na wulgarne zachowania osób będących pod wpływem 

alkoholu – odpowiedziało tak 47 % badanych. 23 % ankietowanych było świadkiem awantur. 

Deklarowano również doświadczanie aktów wandalizmu (10%) i pobić (9%). Jednocześnie 40 % 

respondentów stwierdziło, że nie doświadczyło takiej sytuacji. Możemy więc stwierdzić, że w życiu 

publicznym w Gminie Kietrz obecne są  negatywne wydarzenia powodowane przez osoby będące pod 

wpływem alkoholu.  

Alkohol a agresywne zachowanie w życiu publicznym (pyt. Które z wydarzeń związanych ze 

spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym miał/a Pan/i okazję doświadczyć w ostatnim czasie?):  

Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi. 
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Kolejnym poruszonym przez nas problemem związanym z alkoholem było poczucie 

bezpieczeństwa w gminie. Zapytaliśmy dorosłych mieszkańców, czy odczuwają zagrożenie ze strony 

osób pijących alkohol w miejscach publicznych. 53 % osób stwierdziło, że nie odczuwa takiego 

zagrożenia. 27 % respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie, a 20  % nie miało zdania w tej 

kwestii. 

Alkohol a poczucie bezpieczeństwa (pyt. Czy czuje Pan/i zagrożenie ze strony osób spożywających 

alkohol w Pana/i okolicy?): 

 

Interesowały nas również zmiany w obyczajowości spożywania alkoholu  

w środowisku Gminy Kietrz. Ponad połowa badanych (65 %) nie stwierdziła żadnych zmian. Duży 

odsetek ankietowanych (33 %) stwierdził, że spożycie alkoholu zdecydowanie wzrosło, a jedynie 2 % 

zauważyło zmniejszenie spożywania alkoholu przez osoby w środowisku lokalnym. 

Obyczajowość spożywania alkoholu w środowisku lokalnym (pyt. Czy Pana/i zdaniem w ostatnich 

latach spożycie alkoholu wzrosło?): 

 

W nawiązaniu do wcześniejszego pytania zapytaliśmy dorosłych mieszkańców gminy o ich 

odczucia związane z liczbą osób pijących alkohol w miejscach publicznych w ostatnich latach.  
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42 % mieszkańców stwierdziło, że liczba ta pozostała bez zmian. Na zwiększanie się obecności osób 

spożywających alkohol wskazało 43%, natomiast według 15 % badanych widok takich osób uległ 

zmniejszeniu.  

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (pyt. Czy według Pana/i na przestrzeni ostatnich lat 

zwiększyła się liczba osób pijących alkohol w miejscach publicznych?): 

 

W badaniu znalazło się również pytanie dotyczące liczby punktów sprzedaży alkoholu na 

terenie Gminy Kietrz. 49 % osób uznało, że obecna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

jest odpowiednia. Połowa ankietowanych stwierdziła, że sklepów mających w swojej ofercie tego typu 

produkty jest za dużo. Tylko jeden ankietowany był przeciwnego zdania.  

Liczba punktów sprzedaży alkoholu (pyt. Pana/i zdaniem punktów sprzedaży alkoholu jest: ): 

 

Alkoholizm to groźna choroba cywilizacyjna. Odpowiednią wiedzę w tym zakresie powinna 

posiadać każda osoba, bowiem w każdej rodzinie może pojawić się tego rodzaju problem. Zapytaliśmy 

dorosłych mieszkańców Kietrza, czy wiedzieliby gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z ich bliskich miał 
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problem z nadużywaniem alkoholu. Ankietowani wykazali się dużą wiedzą w tej kwestii – aż 84 % 

badanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie. 

Wiedza na temat możliwości pomocy alkoholikom (pyt. Czy wiedziałby/aby Pan/i gdzie należy szukać 

pomocy, gdyby ktoś z Pana/i bliskich miał problem z nadużywaniem alkoholu?): 

 

Ostatni obszar badawczy w tym bloku pytań dotyczył działań władz lokalnych w zakresie 

profilaktyki alkoholowej. Zapytaliśmy dorosłych mieszkańców gminy, czy oczekują od władz 

lokalnych działań mających na celu ograniczenie problemów alkoholowych. Większość (57 %) 

badanych odpowiedziała twierdząco na to pytanie. 32 % badanych nie miało zdania na ten temat, a 

11% nie spodziewa się żadnych działań w tym zakresie. 

Działania władz lokalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej (pyt. Czy oczekuje Pan/i od władz 

lokalnych działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych?): 
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Zwracamy uwagę, że aż 62 % badanych nie wiedziało, jakie działania profilaktyczne są 

prowadzone na terenie Gminy Kietrz. Odpowiednią wiedzę w tym temacie zdeklarowało tylko 38 % 

badanych. W tej kwestii przed władzami samorządowymi stoi ważne zadanie zwiększenia 

świadomości społeczeństwa – zwiększenie intensywności działań profilaktycznych, a także 

skuteczniejszą komunikację z mieszkańcami gminy.  

Skuteczność działań władz lokalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej (pyt. Czy słyszał/a Pan/i o 

działaniach prowadzonych na terenie gminy mających na celu przeciwdziałać uzależnieniom od 

alkoholu?): 

 

Narko yki w  rodowi ku lokalnym 

W drugim bloku pytań zapytaliśmy dorosłych mieszkańców Gminy Kietrz  

o stosowanie przez nich narkotyków. 9 % badanych przyznało się do zażywania tego rodzaju 

substancji psychoaktywnych.  

Narkotyki w środowisku lokalnym (pyt. Czy kiedykolwiek próbował/a Pan/i narkotyków?):  
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W większości przypadków pierwszym narkotykiem, którego próbowali dorośli mieszkańcy 

Gminy Kietrz, była marihuana. Wskazało na nią 66 % osób, które przyznały się do spróbowania 

narkotyków. Z pewnością wiąże się to łatwiejszą dostępnością i niższą ceną w stosunku do innych 

środków narkotycznych. Wśród wymienionych substancji dużą popularnością (22 %) cieszyła 

się także amfetamina, a także LSD (11%). 

Pierwszy kontakt z narkotykami (pyt. Co to był za narkotyk?): 

 

Ankietowanych dorosłych zapytaliśmy także, czy wiedzą gdzie/od kogo można kupić 

narkotyki. Do wiedzy w tym zakresie przyznało się 17 % badanych, pozostałe 83% ankietowanych 

udzieliło odpowiedzi negatywnej. 

Wiedza na temat możliwości zakupu narkotyków (pyt. Czy wie Pan/i, gdzie/od kogo można kupić 

narkotyki?): 

 

Zapytaliśmy także o dostępność narkotyków. Większość badanych dorosłych mieszkańców 

Kietrza (60 %) wskazała, że zakup tego rodzaju środków psychoaktywnych jest zadaniem łatwym lub 



Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – Kietrz 2011 

53 
 

raczej łatwym. 35% ankietowanych nie posiadało wiedzy dotyczącej dostępności narkotyków w ich 

środowisku. Zaledwie 6 % uznało zakup narkotyków za zadanie raczej trudne bądź bardzo trudne.  

Dostępność narkotyków w środowisku lokalnym (pyt. Pana/Pani zdaniem zakup narkotyków jest: ): 

 

Ankietowanych zapytaliśmy również o to, ile znają osób w swoim otoczeniu, które zażywają 

narkotyki. Z uzyskanych danych wynika, że badani znają średnio 6 osób, które zażywają substancje 

narkotyczne. Wyniki te powinny uwrażliwić władze lokalne na podjęcie działań profilaktycznych w 

tym zakresie.  

Przemoc 

Przemoc jest zjawiskiem bardzo trudnym do zbadania. Często bowiem ofiary zachowań 

przemocowych nie przyznają się do swojej sytuacji - usprawiedliwiają sprawców lub obwiniają 

samych siebie. Przemoc jest jednak zjawiskiem powszechnym w naszym kraju. Z badania pt. 

"Przemoc i konflikty w domu", przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Publicznej w 2009 r. 

wynika, że 23 % dorosłych Polaków było ofiarą przemocy.  

Interesowała nas skala, jaką zjawisko przemocy przyjmuje w Gminie Kietrz.  

W pierwszym pytaniu w tym bloku ankiety zapytaliśmy dorosłych mieszkańców,  

czy znają osoby doświadczające przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony najbliższych. Aż 43 % 

badanych przyznało się do takiej znajomości.  
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Dostrzeganie przemocy w środowisku lokalnym (pyt. Czy zna Pan/i osoby dorosłe, które doznają 

przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony najbliższej osoby?): 

 

Zapytaliśmy również o to, czy ankietowani osobiście znają osoby, które stosują przemoc 

wobec najbliższych. Do takich znajomości przyznało się aż 41 % respondentów. Uzyskane dane 

wskazują, że przemoc jest poważnym problemem społecznym, który występuje na terenie Gminy 

Kietrz. 

Postrzeganie przemocy w środowisku lokalnym (pyt. Czy zna Pan/i osoby, które stosują przemoc 

wobec najbliższych?): 

 

W związku z powyższymi dwoma pytaniami zbadaliśmy, jaka jest wiedza mieszkańców 

Gminy Kietrz na temat możliwych form pomocy ofiarom przemocy. Znaczna większość badanych 

(72%) deklaruje, iż posiada taką wiedzę. Jednak pozostałe 28% należałoby poddać edukacji w tej 

kwestii. Do władz lokalnych należy prowadzenie działań w celu rozpowszechniania informacji 

dotyczących miejsc i osób gotowych do pomocy ofiarom przemocy.  
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Wiedza na temat możliwych form pomocy ofiarom przemocy (pyt. Czy wie Pan/i jak można pomóc 

osobie, która doświadcza przemocy? Do kogo się zwrócić z prośbą o pomoc?): 

 

Interesowała nas również postawa dorosłych mieszkańców Kietrza w stosunku do zjawiska 

stosowania przemocy. Zapytaliśmy czy ich zdaniem istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby 

usprawiedliwiać stosowanie przemocy. Zdecydowana większość ankietowanych (85%) odpowiedziała  

przecząco. 

Postawa wobec przemocy (pyt. Czy stosowanie przemocy może być czasem usprawiedliwione?): 

 

W następnym pytaniu interesowała nas postawa mieszkańców Gminy Kietrz wobec 

stosowania kar fizycznych oraz przemocy względem dzieci. Spośród badanych aż 90 % uznało, że 

dziecko nie powinno odczuwać strachu przed rodzicami, jednak 10% było przeciwnego zdania. 

Zaznaczamy, że rodzice powinni posiadać autorytet moralny, a nie wynikający z ich przewagi 

fizycznej. Dziecko powinno darzyć rodziców szacunkiem, ale nie powinien on wynikać ze strachu 

przed nimi. 
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Przemoc a wychowanie dzieci (pyt. Czy dziecko powinno odczuwać strach przed rodzicami?): 

 

Tylko 6 % badanych deklarowało surowe wychowywanie dzieci. Najwięcej ankietowanych 

(46%) wskazało na model demokratyczny w wychowywaniu swoich dzieci. Władze lokalne powinny 

uświadamiać rodziców i opiekunów, że autorytet w stosunku do dzieci powinien opierać się wyłącznie 

na tworzeniu atmosfery miłości i zrozumienia. Ważne jest stawianie jasnych granic  

i konsekwentne ich przestrzeganie, gdyż daje to dziecku poczucie bezpieczeństwa. 

Sposób wychowania dzieci (pyt. Jest Pan/i zwolennikiem/zwolenniczką: ): 

 

W naszym badaniu pojawiła się także kwestia prawnego zakazu stosowania kar fizycznych 

wobec najmłodszch. 51 % ankietowanych to grupa zwolenników wprowadzenia takiego zakazu. 37 % 

było przeciwnych, a 12 % nie miało zdania w tej kwestii. Odmienne rezultaty zawierają wyniki 

badania pt. "Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci", przeprowadzonego przez Centrum Badania 

Opinii Społecznej w 2008 r. Według nich ok. 80 % Polaków było zdania, że zdarzają się sytuacje  

w których dziecku trzeba dać klapsa, a ok. 50 % uważało kary cielesne za dozwoloną metodę 

wychowawczą. 
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Stosunek do wprowadzenia prawnego zakazu bicia dzieci (pyt. Czy zgadza się Pan/i z zakazem 

stosowania kar fizycznych wobec dzieci?): 

 

Jednak 18 % badanych przyznało, że kary fizyczyne, jak np. klaps, są dobrymi metodami 

wychowawczymi. 22 % ankietowanych nie uznaje wartości stosowania kar fizycznych,  

z kolei ponad połowa badanych (60 %) uwzględnia ich stosowanie w niektórych okolicznościach.  

Jak widać z powyższych danych, wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kietrz występują 

pewne rozbieżności między kwestią zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci a ich własnymi 

doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci. Należy więc uświadamiać rodziców i 

opiekunów, że dawanie dziecku klapsów jest przekazywaniem mu postawy, która pozwala na 

przemoc, a dzieci, które są dyscyplinowane głównie w ten sposób, mogą w przyszłości 

odwzorowywać takie zachowania i same stosować przemoc, gdy znajdą się w sytuacjach 

konfliktowych. Dodatkowo od 1 sierpnia 2010 (po wejściu w życie znowelizowanej ustawy z 2005 

roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) zakazane jest stosowanie wszelkich kar cielesnych 

wobec dzieci. 

Stosunek dorosłych mieszkańców gminy do klapsów (pyt. Przysłowiowy "klaps" jest: ): 

 

Uzupełniając kwestię używania przemocy wobec dzieci, zapytaliśmy dorosłych mieszkańców 

Gminy Kietrz o to, czy i jakie kary stosują wobec swoich dzieci. 35 % respondentów stwierdziło,  
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że nie stosuje żadnych kar wobec swoich pociech. Duży odsetek badanych (58%) przyznał się do 

nakładania zakazów. 4 % stwierdziło, że rozmawia ze swoimi dziećmi, a 6 % - że im grozi.  

Kary a wychowanie dzieci (pyt. Jakie kary stosuje Pan/i wobec swoich dzieci?): 

 

Ankietowanym zadaliśmy również pytanie, czy znane są im przypadki bicia dzieci.  

39% badanych dorosłych mieszkańców Gminy Kietrz odpowiedziało, że spotkało się  

z takimi przypadkami. Jest to niezwykle duży odsetek, wskazujący na powszechność tego zjawiska. 

Istotne jest więc to, aby uwrażliwiać mieszkańców na akty przemocy i agresji dokonywane wobec 

dzieci, gdyż niezwykle ważną rzeczą jest wrażliwość społeczna i właściwa reakcja, a każdy, kto wie o 

przypadku pobić dzieci nie powinien pozostawać obojętnym lecz skutecznie interweniować 

Przemoc wobec dzieci w środowisku lokalnym (pyt. Czy zna Pan/i przypadki bicia dzieci przez 

rodziców/opiekunów?): 

 

Na zakończenie badania zapytaliśmy dorosłych mieszkańców Kietrza 

o to, czy ich zdaniem w ostatnich latach zjawisko agresji i przemocy stało się bardziej widoczne. 
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Twierdząco odpowiedziało aż 69 % respondentów – z czego 32 % wskazało na zdecydowane 

zwiększenie zjawisk przemocowych. Negatywnie odpowiedziało 10 % ankietowanych, a aż 21 % nie 

miało zdania na ten temat. 

Przemoc w środowisku lokalnym (pyt. Czy Pana/Pani zdaniem w ostatnich latach zjawisko agresji  

i przemocy jest bardziej widoczne?): 

 

 

Badanie punk ów  przedaży alkoholu 

Grupa badawcza 

 

W badaniu przeprowadzonym w punktach sprzedaży napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Kietrz wzięło udział 8 osób, w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna. Wśród ankietowanych 

12,5% miało wykształcenie wyższe, tyle samo posiadało wykształcenie zawodowe, a 75% średnie. W 

grupie badawczej wszystkie osoby były sprzedawcami w  punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

Cel badania 

 

 

 Kwestionariusz ankiety przeprowadzony w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy 

Kietrz miał na celu analizę postawy sprzedawców względem takich zagadnień, jak: 

 sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, 

 sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym, 

 spożywanie alkoholu w miejscu jego sprzedaży, 

 przykre incydenty spowodowane przez osoby spożywające alkohol 
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Wyniki badania 

Pierwszy blok pytań w tym badaniu dotyczył sprzedaży alkoholu i papierosów osobom 

nieletnim. Zapytaliśmy badanych o bezpieczną granicę wieku, od której byłby możliwy zakup 

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.  

Większość sprzedawców (63 %) była zwolennikami zaostrzenia granicy wieku do 21 lat. 

Pozostali (37 %) wskazali na wiek 18 lat. Nikt z badanych nie opowiedział się za opcją obniżenia 

wieku do 16 lat lub zniesienia ograniczeń wiekowych. 

Ograniczenia wiekowe przy sprzedaży alkoholu (pyt. Od jakiego wieku powinien być sprzedawany 

alkohol?): 

 

Jeśli chodzi o papierosy połowa ankietowanych sprzedawców wskazała na wiek 18 lat, a 

druga połowa opowiedziała się za zaostrzeniem granicy wieku, od którego byłby możliwy zakup 

papierosów do 21 lat. Podobnie jak w przypadku pytania o alkohol, nikt nie opowiedział się za 

obniżeniem granicy wieku lub zniesieniem ograniczeń wiekowych.  
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Ograniczenia wiekowe przy sprzedaży papierosów (pyt. Od jakiego wieku powinny być sprzedawane 

papierosy?): 

 

Należy podkreślić, że osoby badane wykazały się średnią znajomością problemu sprzedaży 

alkoholu nieletnim. Na pytanie o to, czy sprzedawca jest współodpowiedzialny za czyny karalne 

osoby nieletniej, popełnione pod wpływem sprzedanego mu alkoholu 62,5% odpowiedziało 

twierdząco, jednak aż 25% stwierdziło, iż sprzedawca za taki czyn nie jest współodpowiedzialny. 

12,5% nie miało zdania na ten temat. 

Wiedza na temat współodpowiedzialności za czyny karalne osoby nieletniej, popełnione pod 

wpływem alkoholu (pyt. Czy sprzedawca jest współodpowiedzialny...?): 

 

Kolejne pytanie dotyczyło sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 75% ankietowanych 

odpowiedziało, że słyszało o przypadkach sprzedaży tych używek osobom poniżej 18 roku życia w 

innych punktach, jednocześnie wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi, iż nigdy nie sprzedali 

alkoholu osobie niepełnoletniej. Zjawisko sprzedaży używek osobom nieletnim wydaje się być zatem 

rozpowszechnione w Gminie Kietrz. 
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Znajomość sytuacji sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim (pyt. Czy znasz przypadki...?):  

 

37,5% sprzedawców przyznało, że młodzi ludzie kilka razy w miesiącu usiłują dokonać 

zakupu papierosów lub alkoholu, kolejne 12,5% stwierdziło, że takie zdarzenia mają miejsce co 

najmniej raz w tygodniu, natomiast połowa ankietowanych zaznaczyła odpowiedź, iż takie sytuacje w 

ich punktach sprzedaży się nigdy nie zdarzają. 

Próby zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie (pyt. Czy często nieletni usiłują zakupić u 

Pana/Pani alkohol?): 

 

Zapytaliśmy sprzedawców także o ich własne odczucia, związane z tym, czy nieletni mają 

trudności z nabyciem alkoholu. 75% wskazało na odpowiedź „raczej nie”. Skoro sami sprzedawcy 

uważają, że dla osób niepełnoletnich zakup alkoholu czy papierosu nie jest rzeczą trudną, można 

przypuszczać iż rzeczywiście młodzież nie ma z tym problemu. Po raz kolejny zwracamy zatem 

uwagę na rzetelne szkolenia dla sprzedawców w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży. 
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Dostęp nieletnich do alkoholu (pyt. Czy Pana/i zdaniem nieletni mają trudności z nabyciem 

alkoholu?):  

 

 

Na pytanie: „Czy czuje Pan/i skrępowanie prosząc o dowód potwierdzający pełnoletność 

klienta, w przypadku kiedy ma Pan/i wątpliwość co do jego pełnoletności?” znaczna większość 

badanych (88 %) odpowiedziała, że nie ma z tym żadnego problemu. Tylko 12% badanych 

deklarowało możliwość skrępowania w takiej sytuacji, co może prowadzić do zachowań negatywnych.  

Zachowanie sprzedawców w przypadku wątpliwości co do pełnoletności klienta (pyt. Czy odczuwa 

Pan/Pani skrępowanie prosząc o dowód potwierdzający pełnoletność klienta?): 

 

Kolejne zagadnienie z naszej ankiety dotyczyło świadomości sprzedawców związanej  

z niebezpieczeństwami wynikającymi z zawartości alkoholu w poszczególnych napojach. Zadaliśmy 

pytanie dotyczące zawartości alkoholu w piwie, winie i wódce. Znacząca większość ankietowanych 

(87,5%) sprzedawców posiadała świadomość niebezpieczeństw tkwiących w każdym napoju 

alkoholowym. Jednak 12,5% nie posiadało wiedzy na ten temat i zaznaczyło odpowiedź, że więcej 

czystego alkoholu znajduje się w wódce, wobec tego i wino i piwo zaliczyli do lżejszych trunków,  
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a co za tym idzie, uznali, iż są mniej szkodliwe. Podkreślamy, że we wszystkich wymienionych 

napojach alkohol jest tak samo szkodliwy. 

Świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu (pyt. Co zawiera więcej czystego 

alkoholu?):kieliszek wodki 12,5%, wszystkie tyle samo 87,5% 

 

Kolejne pytanie dotyczyło preferencji lokalnej społeczności przy wyborze alkoholu. 

Zapytaliśmy sprzedawców o to, jaki alkohol jest najczęściej kupowany w ich sklepach. Z uzyskanych 

danych wynika, że większość klientów preferuje alkohole tanie i niskoprocentowe, tj. piwo (62,5%) i 

wino (12,5%). Co czwarty ankietowany wskazał na wódkę, jako najczęściej kupowany alkohol.  

Preferencje alkoholowe klientów (pyt. Jaki alkohol jest najczęściej kupowany w Pana/Pani 

sklepie?): 

 

Następne pytanie dotyczyło spożywania napojów alkoholowych przez klientów na terenie 

punktów sprzedaży. Według połowy ankietowanych takie sytuacje w ogóle nie miały miejsca. Jednak 

w pozostałej grupie tyle samo ankietowanych sprzedawców wskazało na odpowiedzi „rzadko i 

„często” – po 25%. 
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Spożywanie alkoholu w obrębie sklepu (pyt. Jak często zdarza się spożywanie alkoholu w obrębie 

Pana/i sklepu?): 

 

Zapytaliśmy także sprzedawców, czy osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych 

stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Wszyscy ankietowani  

odpowiedzieli twierdząco na to pytanie.  

W badaniu znalazło się również pytanie, czy w ostatnim miesiącu, poprzedzającym badanie, 

zdarzyło się jakieś nieprzyjemne zajście związane z alkoholem w obrębie sklepu. Co czwarty 

sprzedawca potwierdził istnienie takich niebezpiecznych sytuacji. Natomiast 75% ankietowanych  

stwierdziło, że tego typu zdarzenie nie miało miejsca. 

Incydenty związane z alkoholem (pyt. Czy w ostatnim miesiącu zdarzył się jakiś nieprzyjemny 

incydent związany z alkoholem w obrębie Pana/i sklepu?): 
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W kolejnym pytaniu zapytaliśmy sprzedawców o ich wiedzę na temat działań prowadzonych 

na terenie gminy, mających przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu. Na 8 ankietowanych osób aż  

6 odpowiedziało negatywnie! 

Wiedza na temat działań władz lokalnch (pyt. Czy słyszał/a Pan/i o działaniach na terenie gminy 

dotyczących profilaktyki alkoholowej?): 

 

Na koniec poprosiliśmy sprzedawców o dokonanie oceny funkcjonowania kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Kietrz. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi możemy 

stwierdzić, że funkcjonowanie kontroli oceniono negatywnie. 87,5% ankietowanych odpowiedziało, 

że kontrola działa średnio, a pozostałe 12,5% oznajmiło, że kontrola funkcjonuje źle. Informacja ta 

powinna zostać uwzględniona przez władze lokalne, odpowiedzialne za sprawowanie kontroli w tym 

obszarze. 

Jak oceniasz kontrolę sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy? 
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Wnioski 

W oparciu o uzyskane informacje i materiały powstał raport, który pozwoli na racjonalizację 

lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się 

przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Uwypukli także zidentyfikowane w procesie 

badawczym problemy społeczne aby można było na ich podstawie podejmować działania służące 

rozwiązywaniu problemów społecznych w środowisku lokalnym. 

 

Zagrożenia w  rodowi ku dzieci i młodzieży 

 
1. Wyniki badań wśród młodzieży wskazują jednoznacznie na problemy związane z nadużywaniem 

substancji psychoaktywnych przez młodzież - szczególnie wśród uczniów gimnazjum. Do kontaktu z 

alkoholem przyznało się 36,9 % uczniów szkół podstawowych , 73,6 % gimnazjalistów i 92,1% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo niepokojące wyniki. Wyniki badań  ugerują 

również ogromny deficy  wiedzy na  ema   rodków p ychoak ywnych i ich nega ywnego 

działania.  

2. Uczniowie deklarowali, że ich pierwszy kontakt z alkoholem najczęściej miał miejsce podczas 

wakacji lub w domu. Rezul a y  e powinny wzbudzić czujno ć rodziców i opiekunów. Ich 

zadaniem jest zadbanie o  o, aby chronić  woje dzieci przed używkami i prezen ować wła ciwe 

przykłady po  aw związanych ze  pożywaniem alkoholu.  

3. Uczniowie, którzy przyznali się do picia alkoholu, w znacznej większości (87,5 % uczniów szkół 

podstawowych, 83,9% gimnazjalistów oraz 77,7% uczniów szkół ponadgimnazjalncyh) deklarowali, 

że nikt ich do tego nie namawiał. W większości zaznaczali również, że sięgnęli po alkohol z 

ciekawości. Wyniki  ugerują kierunki działań profilak ycznych – u wiadamianie kon ekwencji 

nadużywania alkoholu w młodym wieku.  

 
4. Co trzeci uczeń szkół podstawowych (74,3 %), 82,6 % gimnazjalistów oraz 90% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych uważa, że zakup alkoholu jest raczej łatwy i łatwy. Uczniowie wskazywali, że 

zdarzało im się kupić alkohol w sklepach czy na stacjach benzynowych. Dane  e powinny zwrócić 

uwagę władzom lokalnym na czę  o liwo ć i  po ób kon rolowania punk ów  przedaży alkoholu 

w gminie.  

5. Do palenia papierosów przyznało się 24,6 % uczniów szkół podstawowych, 48 % uczniów 

gimnazjum oraz 56,8% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W większości przypadków sięgnięcie po 

tego rodzaju używkę miało charakter incydentalny. Uczniowie przyznali jednak, że zakup papierosów 

nie jest dla nich bardzo trudnym zadaniem. Uzy kane rezul a y powinny być poważnie 

przeanalizowane przez o oby zajmujące  ię kon rolą punk ów  przedaży wyrobów  y oniowych.  
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6. Zjawisko zażywania narkotyków w szkołach podstawowych i gimnazjum  przyznało się tylko 9 

osób, jednak w szkołach ponadgimnazjalnych problem przybiera już niepokojące rozmiary. Do 

kontaktu z narkotykami przyznało się 21% ankietowanych! Do zadań władz  amorządowych i  zkół 

należy dal ze u wiadamianie dzieciom nega ywnych  ku ków zażywania narko yków. W 

zajęciach profilaktycznych poświęconych temu problemowi chciałoby wziąć udział 21,6 % uczniów 

szkół podstawowych, 24,4 % uczniów gimnazjum oraz 29,5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

7. Zjawisko stosowania dopalaczy wśród młodszych uczniów nie jest bardzo rozpowszechnione. 

Wyniki uzyskane w tych szkołach (6,1 % uczniów szkół podstawowych i 10,2 % uczniów gimnazjum) 

są znacznie poniżej średniej krajowej, wynoszącej 13 %. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych 

do używania dopalaczy przyznaje się już 13,6%. Należałoby za em wprowadzić  zer zą 

profilak ykę na  ema  dopalaczy, gdyż zwła zcza   ar za młodzież nie je    wiadoma zagrożeń, 

jakie nie ie za  obą  pożywanie  ego  ypu  ub  ancji. 

 

8. Z opracowanych badań wynika, że agresja i przemoc są dosyć częstym zjawiskiem z jakim młodzi 

ludzie spotykają się w lokalnym środowisku. 23 % uczniów szkół podstawowych, 15,7 % uczniów 

gimnazjum oraz 10,2 %uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklaruje bardzo częste bądź częste 

spotykanie się z sytuacjami przemocy w szkołach. Należy za em opracować  ku eczny program 

przeciwdziałający przemocy w placówkach o wia owych.  

 

9. Władze lokalne i oświatowe powinny zwrócić uwagę na wyrabianie wśród młodych ludzi 

prawidłowych postaw w sytuacji, kiedy będą świadkami zachowania agresywnego. Na brak reakcji na 

zachowanie agresywne lub wręcz włączenie się do bójki wskazało 7,6 % uczniów szkół 

podstawowych, 27 % uczniów gimnazjum i 26% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warto zwrócić 

uwagę, że aż 56,6 % uczniów szkół podstawowych, 50 % uczniów gimnazjum i 31,8% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych chciałoby wziąć udział w zajęciach profilaktycznych w szkole dotyczących 

przeciwdziałania przemocy.  

 
10. Relacje uczniów z rodzicami w olbrzymiej większości przypadków oceniane są jako dobre. 

Uczniowie wskazują jednak, że ich rodzicom/opiekunom zdarza się stosowanie kar fizycznych. 

Władze lokalne powinny organizować  po kania z rodzicami w celu k z ał owania prawidłowych 

umieję no ci wychowawczych.  
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Zagrożenia  połeczne w grupie doro łych mie zkańców  

 

 

1. Za najważniejsze trzy problemy w środowisku lokalnym mieszkańcy Gminy Kietrz uznali 

bezrobocie, alkoholizm oraz przestępczość i agresję. Z pewnością w tych sferach są największe 

oczekiwania wobec władz lokalnych. Chodzi tu o podjęcie działań umożliwiających zwięk zenie 

poziomu za rudnienia, obniżenia poziomu prze  ępczo ci, a  akże lep zej profilak yki do yczącej 

alkoholu.  

2. Aż 36 % badanych nie posiada realnej świadomości zagrożeń, jakie niesie za sobą spożywanie 

alkoholu. Sugerowane je   zwięk zenie ak ywno ci władz lokalnych w  ym zakre ie.  

3. 52 % badanych uważa alkohol za towar szczególny i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. 

Co więcej, 41% badanych była świadkiem zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Wskazuje to 

na konieczno ć przeprowadzania in en ywniej zych kon roli i  zkoleń  przedawców alkoholu na 

terenie gminie.  

 

4. 65 % ankietowanych nie stwierdziło żadnych zmian w obyczajowości spożywania alkoholu w 

swoim środowisku. Dla większości ankietowanych liczba osób spożywających alkohol w miejscach 

publicznych również pozostała bez zmian.  

 

5. Aż 57 % badanych oczekuje od władz lokalnych stanowczych działań służących ograniczeniu 

problemów alkoholowych. Ponadto 62 % ankietowanych nie słyszało o działaniach prowadzonych na 

terenie Gminy Kietrz, mających przeciwdziałać i zapobiegać uzależnieniom od alkoholu. Wyniki te 

 ą w kazówką do bardziej ak ywnych działań profilak ycznych  kierowanych do doro łych.  

6. Do kontaktu z narkotykami przyznało się 9% mieszkańców gminy. Jednak zdecydowana większość 

dorosłych nie wie, gdzie można zakupić tego typu substancje.  

 

 
7.Znaczącym problemem społecznym w Gminie Kietrz jest przemoc. Zalecamy zwięk zenie 

do  ępno ci i efek ywno ci działań profilak ycznych do yczących przeciwdziałania przemocy 

adre owanych do różnych grup  połecznych, ponieważ aż 43 % badanych zna osobę dorosłą, która 

doznaje przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony najbliższej osoby. Co więcej, 41 % badanych 

przyznaje się do znajomości z osobą, która stosuje przemoc wobec najbliższych.  

 
8. 72 % badanych stwierdziło, że posiada wiedzę na temat możliwych form pomocy ofiarom 

przemocy. Warto jednak zaznaczyć, że sama wiedza to za mało - nie jest ona równoznaczna z 

podjęciem działania na rzecz ofiar przemocy. Do zadań władz lokalnych należy odpowiednia 

edukacja mie zkańców w zakre ie przeciwdziałania przemocy.  
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9. Profilaktyka dla osób dorosłych jest nieco trudniejszym przedsięwzięciem niż profilaktyka młodych 

ludzi. Osoby dorosłe trudniej „zaangażować” w działania profilaktyczne, niemniej istnieją znaczne 

możliwości działań profilaktycznych w szkołach, w których organizuje się programy kierowane do 

rodziców. War o  ez pracować nad jak najwięk zą do  ępno cią ofer  profilak ycznych dla 

doro łych mie zkańców gminy.  

 

Punk y  przedaży alkoholu 

 
1. 63% sprzedawców opowiedziało się za zaostrzeniem granicy wieku, od którego można zakupić 

alkohol do 21 lat. 

2. Większość sprzedawców twierdzi, iż nie ma problemu z odmową sprzedaży alkoholu czy 

papierosów osobom niepełnoletnim. Jednak jak twierdziła większość młodzieży – zakup tych 

artykułów nie jest trudny w Gminie Kietrz. W kazuje  o na konieczno ć prowadzenia  zkoleń dla 

 przedawców, i u wiadamianie im prawnych i moralnych  ku ków  przedaży alkoholu o obom 

nie rzeźwym oraz niepełnole nim.  

3. Większości sprzedawców (75%) w Gminie Kietrz nie są znane działania władz lokalnych dotyczące 

przeciwdziałania alkoholizmowi w środowisku lokalnym.  

 

4. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu zostały ocenione negatywnie. Odbywają się za rzadko, bo 

jak sami sprzedawcy twierdzą, znają takie punkty, gdzie sprzedaje się alkohol nieletnim. 
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