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Celem badań było określenie, jak przedstawia się problem narkomanii i in-

nych uzależnień wśród mieszkańców miasta i gminy Mysłowice w latach 

2003–2005 w kontekście prowadzonej profilaktyki i polityki społecznej władz 

samorządowych. 

Przyjęta procedura badań wydaje się trafna, biorąc pod uwagę ich cel prag-

matyczny. Przyjęty paradygmat badań oparto na postępowaniu eksploracyjnym. 

Pytano, jak jest i co z tego wynika w perspektywie możliwości ewentualnych 

zmian na lepsze. Metodą badań był sondaż diagnostyczny zrealizowany za po-

mocą kwestionariusza ankiety. 

Pytania ankietowe ułożono według następujących grup tematycznych: 

– problemy związane z uzależnieniami od narkotyków, alkoholu i nikotyny; 

– profilaktyka i różne inicjatywy władz samorządowych wobec diagnozowa-

nych problemów; 

– stosunek respondentów do prewencyjnych działań władz samorządowych. 

W badaniach przyjęto próbę w stosunku do populacji pełnoletnich mieszkań-

ców Mysłowic w wymiarze 4,39% z całości wskazanej populacji, tj. 63 682 

osób, co stanowi w przybliżeniu 2800 osób. W raporcie prezentacja wyników 

badań ma charakter jakościowo-ilościowy, odrębnie dla każdej dzielnicy My-

słowic. Pozwoliło to na ukazanie podobieństw i różnic dzielnicowych oraz zro-

zumienie tych zróżnicowań w kontekstach: historycznym, socjologicznym 

i gospodarczym charakterystycznym dla poszczególnych dzielnic miasta My-

słowice. 

Prezentacja wyników badań obejmuje wszystkie dzielnice miasta Mysłowice 

według stanu na dzień 01.05.2006. Przejrzysta konstrukcja raportu, graficzna 

ilustracja wyników, spójny komentarz to istotne walory recenzowanego rapor-

tu. 

Jego poznanie niewątpliwie wzbogaci świadomość społeczną i środowiskową 

każdego mieszkańca miasta i gminy Mysłowice na temat walorów środowi-

skowych miasta i gminy, ale i zagrożeń społecznych i zdrowotnych płynących 

z uzależnień. Uspokoi ich też zapewne informacja o działaniach władz samo-
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rządowych na rzecz wzbogacenia metod, form i środków kształtowania poczu-

cia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Nie sposób nie wspomnieć o utylitarnym znaczeniu raportu dla władz samo-

rządowych Mysłowic i całego aparatu urzędników miejskich realizujących za-

łożenia środowiskowej polityki społecznej. 

Myślę, że dobrze się stało, że raport „ujrzał światło dzienne” i jest w ten spo-

sób dostępny każdej zainteresowanej problemem osobie. Uważam, że raport 

może stanowić wartościowe i inspirujące źródło informacji dla młodzieży 

szkolnej, nauczycieli, wychowawców i wszystkich tych osób, którym leży na 

sercu dbałość o warunki życia, pracy, odpoczynku i rekreacji w warunkach 

wolnych od narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu. 

Gorąco polecam raport zainteresowanym. 

Recenzja raportu z badań nt. Zagrożenia uzależnieniami w kontekście… 
 

145 

rządowych na rzecz wzbogacenia metod, form i środków kształtowania poczu-

cia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Nie sposób nie wspomnieć o utylitarnym znaczeniu raportu dla władz samo-

rządowych Mysłowic i całego aparatu urzędników miejskich realizujących za-

łożenia środowiskowej polityki społecznej. 

Myślę, że dobrze się stało, że raport „ujrzał światło dzienne” i jest w ten spo-

sób dostępny każdej zainteresowanej problemem osobie. Uważam, że raport 

może stanowić wartościowe i inspirujące źródło informacji dla młodzieży 

szkolnej, nauczycieli, wychowawców i wszystkich tych osób, którym leży na 

sercu dbałość o warunki życia, pracy, odpoczynku i rekreacji w warunkach 

wolnych od narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu. 

Gorąco polecam raport zainteresowanym. 


