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DIAGNOZA I STAN PROBLEMOW U Z A L E Z N I E N NA T E R E N I E GMINY 
WAGANIEC 

Gmina Waganiec zlokalizowana jest w potudniowo - wschodniej cz^sci powiatu 
aleksandrowskiego w wojewodztwie Kujawsko - Pomorskim. W cz^sci wschodniej granic^ 
gminy stanowi rzeka Wisia. Gmina Waganiec jest Gmin^ typowo rolnicz^, w sklad, ktorej 
wchodzq 23 solectwa. 

Pomimo podejmowania roznego rodzaju dziatah profilaktycznych mamy do czynienia 
z problemem uzaleznieh zarowno wsrod osob dorostych jak i miodziezy. Gmina w ostatnim 
latach nie prowadzila wlasnych badah ankietowych. 

Na podstawie wynikow badah ogolnopolskich z 2007 roku przeprowadzonych przez 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Europejskiego Programu Badah Ankietowych 
w Polsce picie alkoholu przez mtodziez staje si^ powoli statystyczn^ norm^. Wszystkie 
te napawaj^ce niepokojem zjawiska podlegaj^ nierownej dystrybucji na terenie kraju. 
Generalnie bardziej rozpowszechnione ŝ  w wielkich miastach, mniej powszechne w malych 
miejscowosciach. Na zroznicowania zwi^zane ze stopniem urbanizacji naktadaj^ si^ 
zroznicowania regionalne. Zarowno ogolna strategia zapobiegawcza, jak konkretne dzialanie 
profilaktyczne podejmowane zarowno w skali kraju, jak i na poziomie regionalnym 
i lokalnym wymagaj^ wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska, st^d badanie miato na celu 
przede wszystkim pomiar skali zjawiska uzywania przez mtodziez substancji 
psychoaktywnych. Podstawowymi pytaniami badawczymi byty pytania o liczb^ miodych 
ludzi, ktorzy mieli doswiadczenia z tego typu substancjami oraz o stopien nasilenia tych 
doswiadczeh. Celem badania byta rowniez proba identyfikacji i pomiaru czynnikow 
wptywaj^cych na rozmiary zjawiska, zarowno po stronie popytu jak podazy. W badaniu 
poruszono nast^puj^ce kwestie: dost^pnosc substancji psychoaktywnych (w wymiarze 
fizycznym i psychologicznym), gotowosc do podj^cia prob z tymi srodkami, przekonania na 
temat ich szkodliwosci, doswiadczenia w zakresie problemow zwi^zanych z ich uzywaniem. 
Wszystkie te kwestie zostaty poddane pomiarowi ilosciowemu w celu dokonania oszacowah 
dla mtodziezy catego kraju i porownania z wynikami badania z 1995 r. i 1999 r. Badanie 
obj^to mtodziez urodzon^ w 1987 roku i 1985 r. 

Napoje alkoholowe okazaty si? najbardziej rozpowszechniona substancji psychoaktywn^ 
wsrod mtodziezy szkolnej, podobnie jak ma to miejsce w dorostej cz^sci spoteczehstwa. 
Proby picia ma za sob^ 92,5% gimnazjalistow z klas trzecich i 96,7% uczniow drugich klas 
szkot ponadgimnazjalnych. W czasie ostatnich 12 miesi^cy przed badaniem jakiekolwiek 
napoje alkoholowe pito 84,9% mtodszych uczniow i 93,4% uczniow starszych. Warto 
zauwazyc, ze odsetki konsumentow alkoholu, defmiowanych, jako osoby, ktore pity 
jakikolwiek napoj alkoholowy w czasie ostatnich 12 miesi^cy przed badaniem, w przypadku 
uczniow mtodszych nie odbiegaj^ znacznie od odsetkow konsumentow stwierdzanych w 
badaniach na populacji osob dorostych. W takich badaniach, zrealizowanych w 2002 r. 
odnotowano 86% tak zdefiniowanych konsumentow napojow alkoholowych. Na tym tie nie 
dziwi wyzszy odsetek konsumentow w klasach starszych - wi^kszosc uczniow z tych klas w 
momencie badania byta juz petnoletnia lub zblizata si? do wieku dorostosci. Niewiele nizszy 
odsetek konsumentow alkoholu wsrod uczniow klas trzecich gimnazjow - gtownie 
pi?tnastolatk6w wskazuje na przemiany obyczajowe w zakresie uzywania alkoholu przez 
mtodziez i moze budzic niepokoj spogl^daj^c na rzecz, czy to z perspektywy zdrowia 
publicznego, czy norm prawnych. Jak pokazuj^ wyniki badania, wsrod pi?tnastolatk6w picie 
alkoholu stato si? normq, przynajmniej w sensie statystycznym. Zestawienie wynikow 
z 2003 r. z wynikami z 1999 r. pokazuje na lekki wzrost odsetka konsumentow napojow 
alkoholowych, wsrod uczniow mtodszych oraz stabilizacj? wsrod uczniow starszych. Wzrost 
obserwowany obecnie w mtodszej grupie jest mniejszy od wzrostu mi?dzy 1999 r. i 1995. 



Trzeba dodac, ze w starszej grupie w latach 1995-1999 r. takze notowano zwi?kszenie si? 
odsetka konsumentow alkoholu. W sumie oznaczac to moze, pojawienie si? tendencji 
stabilizacyjnej. Za wskaznik wzgl?dnie cz?stego uzywania alkoholu przyj?to picie w czasie 
ostatnich 30 dni przed badaniem. Jakiekolwiek napoje alkoholowe w tym czasie pilo 65,8% 
uczniow z grupy mtodszej i 78,9% uczniow z grupy starszej. Trzeba przypomniec, ze badanie 
by to realizowane w maju i czerwcu - okres ostatnich 30 dni przypadal, zatem na kwiecieh i 
maj, w zaleznosci od tego, kiedy, ktory z badanych wypetniat ankiet?. Okres ten nie 
obejmowat, zatem swi^t, kamawatu, czy wakacji, ktore jak mozna przypuszczac szczegolnie 
sprzyjaji okazjom do picia. Wyniki uzyskane w 2003 r. w zestawieniu z wynikami z 1999 r. 
wskazuje na stabilizacj? odsetka cz?sto pij^cych w starszej grupie i wzrost analogicznego 
odsetka w mtodszej grupie. Wzrost ten jest jednak mniejszy niz odnotowany w poprzednim 
czteroleciu. Warto, zatem zauwazyc, ze wskaznik cz?stego picia takze wykazuje tendencj? do 
stabilizacji. 

Rozpowszechnienie picia alkoholu okazato si? zroznicowane ze wzgl?du na ptec tylko, gdy 
analizujemy picie w czasie ostatnich 12 miesi?cy i ostatnich 30 dni przed badaniem. Wartosci 
wskaznika picia kiedykolwiek w zyciu dla chtopcow i dziewcz^t ŝ  niemal identyczne. 
Prawidtowosc ta dotyczy zarowno pi?tnasto - szesnastolatkow jak i siedemnasto -
osiemnastolatkow. Roznice miedzy chtopcami i dziewcz?tami ŝ  wi?ksze, gdy rozpatrujemy 
picie w czasie ostatnich 30 dni, niz gdy analizujemy picie w czasie ostatnich 12 miesi?cy 
przed badaniem. Jednak nawet wyniki odnosz^ce si? do cz?stego picia pokazuje, ze roznice 
mi?dzy chtopcami i dziewcz?tami nie ŝ  zbyt wielkie. Nie przekraczaj^ one wartosci 12 
punktow procentowych. Wyniki te zdaj^ si? wskazywac na post?p procesu emancypacji 
dziewcz^t. Picie alkoholu w naszej kulturze to raczej domena m?zczyzn. Wsrod dorostych 
mieszkahcow naszego kraju spotykamy wielokrotnie wi?cej niepijacych kobiet, niz m?zczyzn 
abstynentow. Wsrod nastolatkow proporcje te ŝ  niemal wyrownane. 

W badaniach z 1995 r. w starszym roczniku rozpowszeclmienie picia w czasie ostatnich 12 
miesi?cy byto wi?ksze u chtopcow niz u dziewcz^t. Lata 1995-1999 przyniosty wi?kszy 
wzrost rozpowszeclinienia picia wsrod dziewcz^t niz wsrod chtopcow i w efekcie roznice 
zwi^zane z ptci^ zatarty si?. Mozna powiedziec, ze starsze dziewcz?ta dogonity chtopcow pod 
wzgl?dem tego wskaznika. W 2003 roku nie nast^pity tu wi?ksze zmiany. Wydaje si?, ze 
mozna traktowac to, jako jeden z sygnatow unifikacji stylow zycia kobiet i m?zczyzn w 
mtodym pokoleniu. Konsumpcj? poszczegolnych typow napojow alkoholowych przesledzimy 
najpierw na przyktadzie doswiadczeh alkoholowych zebranych w czasie ostatnich 30 dni 
przed badaniem. Zarowno w trzecich klasach gimnazjow, jak wsrod mtodziezy starszej 
najwyzsze odsetki konsumentow ma piwo, na drugim miejscu jest wodka a dopiero na 
trzecim wino. Kazdy z trzech typow napojow jest bardziej populamy w klasach 
gimnazjalnych w porownaniu z klasami ponadgimnazjalnymi. Wo'dk? pit, co najmniej raz w 
ci^gu ostatnich trzydziestu dni wi?cej, niz co trzeci badany gimnazjalista i wi?cej, niz co 
drugi uczeh szkoty wyzszego poziomu. 

W czasie ostatnich osmiu lat, zarowno wsrod gimnazjalistow, jak i uczniow szkot 
ponadgimnazjalnych obserwujemy staty trend wzrostowy populamosci piwa. Odsetki 
pij^cych wino w 1999 r. i w 2003 r. nie ulegty wi?kszym zmianom. Odsetek pij^cych wodk? 
po lekkim spadku w 1999 r., w 2003 r. istotnie wzrost i to do poziomu wi?kszego niz w 1995 
roku. 

W trzecich klasach gimnazjow, zarowno wsrod chtopcow jak i wsrod dziewcz^t na 
pierwszym miejscu jest piwo potem wodka i wino. W przypadku kazdego z trunkow odsetki 
pij^cych S4 wyzsze wsrod chtopcow niz wsrod dziewcz^t. Podobnie jest w klasach starszych. 
Typow^ ilosci^ piwa konsumowan^ przy jednej okazji przez uczniow mtodszych jest ponizej 
0,5 litra (26,9%) lub od 0,5 litra do litra (26,1%). 



W klasach starszych najcz?sciej pije si? mi?dzy 0,5 litra a 1 litrem tego napoju (32,3%). 
Mniej informacji dotyczy spozycia wina i wodki przy jednej okazji, bowiem znacznie mniej 
badanych pito te trunki w czasie swojej ostatniej okazji. W przypadku wina badani grupuj^ si? 
w rejonie nizszych wartosci, w przypadku wodki rozktad jest bardziej rownomiemy z lekkim 
przechytem w stron? wi?kszych ilosci, szczegolnie wsrod trzecioklasistow. 

Dane dotycz^ce zakupow alkoholu przekonuj^, ze wi?kszosc uczniow trzecich klas 
gimnazjow podejmuje proby zakupow piwa (64%), natomiast tylko 23-28% probuje kupowac 
wino b^dz wodk?. Zdecydowana wi?kszosc takich prob kohczy si? powodzeniem. Odmowq 
sprzedazy ze wzgl?du na zbyt mtody wiek kohczy si? tylko 10% prob zakupu piwa, 17% -
wina i 14% - wodki. Srednia liczba prob zakupu jest najwyzsza w przypadku piwa i wynosi 
21. Oznacza to. ze mtodzi ludzie kupuj^ piwo przeci?tnie, co 17 dni. Srednie dla wina i wodki 
wynoszq 11 i 12, czyli innymi stowy zakupy dokony wane ŝ  przeci?tnie mniej wi?cej raz na 
miesi^c. 

Porownanie wynikow z 2003 r. z wynikami z 1995 i 1999 r. ujawnia odmienne tendencje przy 
kazdym z napojow. W przypadku piwa obserwujemy w 2003 r. wzrost odsetka nieletnich 
klientow po lekkim spadku w 1999 r. Jednoczesnie konsekwentnie rosnie srednia liczba prob 
zakupow i odsetek odmow. Ten ostatni jeszcze w 1995 r. wynosit 5,4%, a w 2003 r. jest juz 
prawie dwukrotnie wyzszy. Odsetek kupuj^cych wino w latach 1995-1999 byt stabilny, zas w 
2003 r. wyraznie si? obnizyt. W tym samym czasie srednia liczba zakupow nieznacznie 
wzrosta, zas odsetek odmow podobnie jak w przypadku piwa ulegt niemal podwojeniu. 
Jeszcze inne tendencje odnotowac trzeba odnosnie wodki. Odsetek podejmuj^cych proby 
zakupow tego napoju w 1999 r. znacznie spadt i w 2003 r. pozostat na poziomie z 1999 r. W 
ostatnim czteroleciu wzrosta natomiast o 1/3 srednia liczba prob zakupow. ktora w latach 
1995-1999 pozostawata stabilna. Odsetek odmow, inaczej niz w przypadku piwa i wina spadt 
w latach 1995-1999 i w 2003 r. pozostat na poziomie z 1999 r. 

PODSUMOWANIE BADAN 

Przynajmniej raz w ciqgu catego swojego zycia napoje alkoholowe pito 93% uczniow 
z mtodszej grupy i 97% uczniow starszej grupy. Picie napojow alkoholowych jest na tyle 
powszechne, ze w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem pito 66% pi?tnasto -
szesnastolatkow i 79% siedemnasto - osiemnastolatkow. Najbardziej populamym napojem 
alkoholowym wsrod catej mtodziezy jest piwo. Wysoki odsetek badanych przyznaje si? do 
przekraczania progu nietrzezwosci. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaz raz 
upito si? 29% uczniow z mtodszej grupy wiekowej i 37% ze starszej. W czasie catego zycia 
ani razu nie upito si? tylko 41% uczniow mtodszych i 23% uczniow starszych. Picie napojow 
alkoholowych jest bardziej rozpowszechnione wsrod chtopcow nizNvsrod dziewcz^t. 

Na terenie gminy Waganiec funkcjonuje 18 punktow sprzedazy napojow alkoholowych 
przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy (18 sprzedaje napoje alkoholowe do 
4.5% w tym piwo; 18 napoje alkoholowe od 4,5% do 18% z wyj^tkiem piwa i 15 napoje 
alkoholowe powyzej 18%) oraz 2 punkty prowadz^ce wyszynk w miejscu sprzedazy 
( 2 punkty sprzedaje napoje alkoholowe do 4,5% w tym piwo; 2 napoje alkoholowe od 4,5% 
do 18% z wyj^tkiem piwa i 1 napoje alkoholowe powyzej 18%). Na 1 punkt sprzedazy 
wszystkich napojow alkoholowych przypada srednio 242 mieszkahcow. Natomiast na 1 punkt 
sprzedazy napojow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 18% przypada srednio 287 
mieszkahcow. 

Na podstawie szacunkow przeprowadzonych przez Urz^d Gminy, GOPS, terapeutow 
wspotpracuj^cych z Centrum Wzajemnej Pomocy, Policji, lekarzy rodzinnych mozna 
stwierdzic, ze okoto 8% dorostych mieszkahcow gminy ma powazne problemy alkoholowe. 
Z tego powodu cz?sto dochodzi do przemocy w rodzinach uzaleznionych od alkoholu. 



W zwi^zku z tymi zjawiskami Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych 
i Patologii Spolecznej (GKRPA i PS) scisle wspotpracuje z Policji, Prokuratur^ i S^dem 
Rodzinnym. 

W 2012 roku w stosunku do 4 osob wyst^pilismy do prokuratury z wnioskami 
0 skierowanie na leczenie odwykowe. W przypadku 2 rodzin wyst^pilismy do s^du 
rodzinnego o sprawdzenie sytuacji w tych rodzinach i podj?cie stosownych dzialah. 

Z informacji Policji wynika, ze w 2012 roku: 
- sprawcy b^d^cy pod wplywem alkoholu popetnili 33 przest?pstw, w tym 25 kierowato 
pojazdami w stanie wskazuj^cym na spozycie alkoholu, 
- 8 osob ukarano mandatami za spozywanie alkoholu w miejscach publicznych, 
- przeprowadzono 15 interwencji domowych, z czego 14, miato zwi^zek z przemocy 
w rodzinie (zatozono Niebiesk^ Kart?), 
- do Izby Wytrzezwieh zostaty przewiezione 4 osoby, 
- w izbie zatrzymah Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kuj. osadzono 2 osoby, 
- nie odnotowano zdarzeh, w ktorych brali udziat nieletni b^d^cy pod wplywem substancji 

psychoaktywnych, 
- nie stwierdzono wzrostu wykrywalnosci dotycz^cy przest?pczosci ..narkotykowej". 

Z badania przeprowadzonego w ramach projektu "Uzywanie alkoholu, narkotykow 
1 innych srodkow psychoaktywnych wsrod mtodziezy szkolnej w wojewodztwie kujawsko -
pomorskim"" realizowanego na zlecenie Urz?du Marszatkowskiego Wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego wynika, ze mtodziez naszego wojewodztwa jest silnie zagrozona. Wi?kszosc 
osob uzaleznionych rozpoczyna eksperymenty z narkotykami w bardzo mtodym wieku. 
Zwi?ksza si? dost?p do narkotykow. Bez wi?kszych trudnosci mozna je nabyc w 
dyskotekach, pubie, ale i coraz cz?sciej w szkole. Duz^ aktywnosc wykazuja drobni dealerzy 
- nierzadko uczniowie danej szkoty. 
Na problem narkomanii wptywa szereg czynnikow: 

- tatwy dost?p, 
powszechnosc zjawiska, 
moda, 
bezrobocie, 

- wykluczenie spoteczne, 
ostabienie wydajnosci wychowawczej rodziny, szkoty. 

Priorytety na 2013 rok w zakresie profilaktyki uzaleznieh to: 
zwi?kszenie oferty pomocy terapeutycznej dla osob uzaleznionych i zagrozonych 
uzaleznieniem (szczegolnie mtodziezy eksperymentuj^cej z alkoholem), 
udzielanie rodzinom, w ktorych wyst?puJ4 problemy alkoholizmu i przemocy w 
rodzinie pomocy psychologicznej i prawnej, 

- prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej f edukacyjnej w zakresie 
rozwi^zywania problemow alkoholowych i przemocy w rodzinie (m. in. zwi?kszenie 
oferty programow profilaktycznych i propozycje roznorodnych form sp?dzania 
wolnego czasu - szczegolnie dla dzieci i mtodziezy), 
wspomaganie dziatalnosci instytucji i organizacji pozarz^dowych stuz^cej 
rozwi^zywaniu problemow uzaleznieh, 
podejmowanie dzialah na rzecz bezpieczehstwa w miejscach publicznych. 

W Centrum Wzajemnej Pomocy zatrudniony jest na umow? zlecenie instruktor terapii 
uzaleznieh, ktory udziela pomocy osobom uzaleznionym. Z Centrum i Gminn^ Komisja 
doraznie wspotpracuje psychologowie i lekarze. Do Centrum trafiaj^ osoby, ktore same chc^ 
si? wydostac z uzaleznienia i oczekuj^ pomocy. Gtownie ŝ  to osoby po odbytym leczeniu w 
zaktadzie leczniczym jak rowniez cztonkowie ich rodzin. 

Uprawnienia i przeszkolenia posiadaj^: 
- cztonkowie GKRPA i PS , 

terapeuta punktu konsultacyjno - informacyjnego, 
nauczyciele „Profilaktyka w zreformowanej szkole". 

Opracowal E. Musiat 


