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INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI KOMISARIATU POLICJI
W GASZOWICACH W ROKU 2008.

W 2008r funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Gaszowicach realizowali
szereg zadań prewencyjnych i kryminalnych zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa
na terenie podległych gmin Gaszowice, Lyski i Jejkowice I łącznie 16 miejscowości l.
Część zadań została zawartych w strategii rozwoju Policji na lata 2005-20 I O przygotowanej
przez Komendę Główną Policji w Warszawie, a część wynikała z prowadzonych analiz stanu
zagrożenia na terenie podległym Komisariatowi
Policji w Gaszowicach, sugestii i wniosków
przekazywanych
przez władze samorządowe i samych mieszkańców.
Głównym celem lokalnej policji było obniżenie poziomu zagrożenia przestępczością
o
conajmniej 5-10% oraz poprawa stanu bezpieczeństwa
na podległym terenie. W tym celu
m.in. utrzymywano stały kontakt z władzami samorządowymi,
przedstawicielami
lokalnych
instytucji, szkół i mieszkańcami celem wymiany informacji o zagrożeniach, współpracy w
zakresie ich zwalczania. Prowadzono także szereg akcji profilaktycznych
skierowanych do
mieszkańców, a przede wszystkimdo
nieletnich.
Cel, który został założony był bardzo trudny do osiągnięcia ze względu na wiele zmiennych, a
także czynników często niezależnych od samej Policji m.in.migracja ludności, w tym także
grup przestępczych, rosnące bezrobocie i zubożenie społeczeństwa, zmieniający się charakter
przestępczości z uwagi na komputeryzację
życia, rozwój techniczny, a co za tym idzie
pojawiające się nowe formy i sposoby dokonywania przestępstw I głownie oszustwa
internetowe l. Dodatkowo nastapił znaczny wzrost tzw "drobnej przestępczości"
tj. kradzieże
telefonów, narzędzi i rowerów z garaży, domów w budowie, a także drzewa, złomu.
Niesposób jest wymienić wszystkich czynników i uwarunkowań, które miały wpływ na stan
bezpieczeństwa
na terenie gmin Gaszowice, Lyski i Jejkowice.
Mimo problemów rok 2008r przyniósł dość nieznaczny spadek ilości przestępstw kryminalnych w porównaniu do 2007r I bo o 5 %1. Jak wynika z tego, założony na początku roku cel
ograniczenia przestepczości
został osiągnięty.
pionu kryminalnego KP Gaszowice przeprowadzili ogółem 229 postępowań
przygotowawczych, tj. o 28 więcej niż w 2007r, ale o 17 mniej niż w roku 2006.
W rozbiciu na poszczególne gminy wyglądało to następująco:
Funkcjonariusze

Gaszowice
- 117 postępowań \ było 86 \,
Lyski
- 70"
\ było 74 \,
Jejkowice
- 42"
\ było 41 \.
Jak wynika z powyższego nieznacznemu zmniejszeniu uległa ilość przestępstw w gminach
Lyski lo 4 I i Jejkowice I o I l, zaś w gminie Gaszowice znacznie wzrosła I bo o 31 l. Wzrost
w gminie Gaszowice w porównaniu z pozostałymi gminami dotyczył głównie takich kategorii
jak kradzieże mienia, nietrzeźwi kierujący, a także tzw. innych przestępstw.

Na 229 prowadzonych postępowań przygotowawczych,
92 dot. przestępstw skierowanych
przeciwko mieniu I w 2007r - 101 l. Największy wzrost zdarzeń przeciwko mieniu nastąpił w
II i IV kwartale 2008r, kiedy to zanotowaliśmy więcej kradzieży mienia prywatnego oraz
włamań do obiektów I sklepów, garaży, kiosków l. Jednak w połowie roku 2008 ustalono i
zatrzymano sprawców większości tych przestępstw, którymi okazali się nieletni mieszkańcy
gminy Gaszowice, Lyski. Łącznie popełnili oni 8 przestępstw na naszym terenie.
Biorąc pod uwagę ilość przestępstw przeciwko mieniu należy stwierdzić, że w poszczególnych gminach wyglądało to następująco:
- Lyski - 16 włamań do obiektów, pojazdów, 9 kradzieży mienia, l rozbój,
- Gaszowice - 16 włamań do obiektów, pojazdów, 24 kradzieży mienia,
- Jejkowice - 5 włamań do obiektów, pojazdów, 9 kradzieży mienia, l rozbój.
Ogółem w 2008r zanotowaliśmy:
- l zabójstwo I nie było w 2007r/,
- 42 kradzieże I było 43/,
- 33 włamania do obiektów I było 51 l,
- 4 włamania do pojazdów I było 14 l,
- 2 rozboje I było 5 l,
- 11 uszkodzeń mienia I było 15 l,
- 10 bójek, pobić i uszkodzeń ciała I było 12 l,
- 43 przestępstwa z mi. 178a par. l, 2 kk - nietrzeźwi kierujący I było 26 l,
- 25 znęcań I było 12 l,
- 13 oszustw I było 13 l,
- 37 innych przestępstw I było 25 I - tj. gróźb karalnych, niestosowania się do wyroków
sądowych, pod- paleń i pożarów, fałszerstw i przywłaszczenia mienia, podrobienia
dokumentów, a także naruszenia praw pracowniczych itp.
Jak wynika z powyższego zestawienia znacznie - w porównaniu do 2007r - spadła liczba
kradzieży pojazdów I o 100 %1,kradzieży z włamaniem I 040 % l, rozboji lo 65 % l.
Wzrosław natomiast dość znacznie liczba znęcań lo 45 % l, liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących pojazdami lo 40 % l, innych przestepstw I o 30 % l.
W 2008r zanotowaliśmy ogólną średnią wykrywalność na poziomie 58,5 %, w 2007r - 62,8
%, a więc spadek o 4,3 %. Oznacza to, iż policja statystycznie na 100 wykryła prawie 58
przestępstwa popełnionych na naszym terenie.
Biorąc pod uwagę charakter zaistniałych zdarzeń, sposoby i metody działania sprawców,
specyfikę pracy na terenach wiejskich, a także zmieniający się charakter przestępczości można
uznać, że wskaźnik wykrywalności utrzymuje się na przyzwoitym poziomie.
Na podstawie powyższego zestawienia można stwierdzić, iż w porównaniu do 2007r spadła
wykrywalność policji w przypadku kradzieży mienia - 5, I % Ibyło 35,9 %1,bójek i pobić - 50
% Ibyło 100 %1, oszustw i fałszerstw - 75 % I było 100 % l.
Jednocześnie na wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu tj.: uszkodzeń ciała - 100%, rozboji - 66,6 %, a także w kategorii zniszczenia
mienia - 33, 3 %.
Na terenie trzech gmin zaistniało ogółem 18 wypadków drogowych Ibylo 101 i 82 kolizje
drogowe Ibyło 1011 obsługiwanych przez policjantów SRD KMP Rybnik i KP Gaszowice. W
powyższych zdarzeniach drogowych 2 osoby poniosły śmierć, zaś rannych zostało 21 osóh.
W rozbiciu na gminy wygląda to następująco:
- Gaszowice - 9 wypadków i 33 kolizje I l osoba zginęła, 8 osób rannych l,

- Lyski
- 5 wypadków i 28 kolizji, / 1 osoba zginęła, 7 osób rannych
- Jejkowice
- 4 wypadki i 21 kolizji, / 6 osób rannych l.
Najwięcej zdarzeń w ruchu drogowym wystąpiło na głównych drogach w
zdarzeń drogowych, Gaszowicach - 15, Lyskach - 14, Szczerbieach - 1 I,
gdzie od lat występuje największe natężenie ruchu kołowego i zagrożenie
ruchu drogowym.

l,
Jekowicach - 27
Czernicy - 10,
bezpieczeństwa
w

Pracownicy Ogniwa Kryminalnego przeprowadzili
również 93 / było 86/ czynności sprawdzających pod kątem ustalenia czy i jakie zaistniało przestępstwo. Czynności te były efektem
m.in. interwencji domowych, listów od mieszkańców,
doniesień obywateli przekazywanych
przez Prokuraturę Rejonową w Rybniku.
Z terenu gmin: Gaszowice - 41 / było 36/ czynności sprawdzających,
Lyski
- 29 / było 31 /
-Il-,
Jejkowice - 23 / było 19/
-I/-o
Należy tu nadmienić, że aż w 11 przypadkach prowadzono czynności sprawdzające dot.
nagłego zgonu osoby w wyniku choroby lub popełnionego samobójstwa /Jejkowice - 2,
Gaszowice - 5, Lyski - 4/. Tyle samo było w roku 2007.
W 2008r policjanci z KP Gaszowice zatrzymali na gorącym uczynku popełnionego przestępstwa 9 sprawców przestępstw i czynów karalnych.
Porównywalni e w 2007r liczba zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku popełnionego
przestępstwa wyniosła 17 / spadek o 8/. Byli to dorośli sprawcy rozbojów, pobić i uszkodzeń
ciała, włamań do obiektów i zniszczenia mienia itp. Mniejsza liczba zatrzymanych osób wiąże
się ze spadkiem przestępczości o 5 %, zmianą charakteru i rodzaju popełnianych przestępstw,
a nie ze spadkiem skuteczności działań policji.
Funkcjonariusze
KP Gaszowice przeprowadzili łącznie aż 716 interwencji domowych
miejscach publicznych, to jest o 10 mniej niż w 20071' :

oraz w

- Gaszowice - 331 \ było 356 \,
- Lyski
210 \ było 215 \,
- Jejkowice
- 151 \ było 95 \.
- Rybnik
24 \ było 60 \ np. w czasie wzmożonych działań, zabezpieczeń imprez
masowych - pomoc udzielona przez f-szy KP Gaszowice \.
Duża ilość interwencji policji wynika głównie z dużej ilości zgłoszeń obywateli i zdecydowanej ich reakcji na naruszenia ładu i porządku, co należy uznać za właściwe. Większość
interwencji bo aż 490 zaistniało w miejscach publicznych, zaś 200 interwencji zaistniało w
domach prywatnych. Ustalono że większość osób wobec których interweniowali policjanci
znajdowało się pod wpływem alkoholu. W związku z występowaniem
zagrożenia dla życia
domowników
19 osób umieszczono do wytrzeźwienia w Pomieszczeniu Dla Zatrzymanych'
przy KMP w Rybniku /było 13/.
W trakcie interwencji domowych funkcjonariusze
w 17 przypadkach / było 7/ stwierdzili
przemoc domową i sporządzili tzw. Niebieskie Karty celem udzielenia pomocy rodzinom:
- Gaszowice - 12 NK \ było 3 \,
- Lyski
- 4 NK \ było 2 \,
- Jejkowice
- 1 NK \ było 2 \.
Funkcjonariusze
KP Gaszowice sporządzili ogółem 33 wnioski o ukaranie sprawców
wykroczeń do Sądu Rejonowego w Rybniku \ mniej o 2 niż w 2007r \ oraz przeprowadzili
czynności zakończonych odmową skierowania spraw do SR Rybnik \ w 2006r - 34 \.

25

- Gaszowice
- Lyski
- Jejkowice

- 14 wniosków i 16 odmów I było 19 i 16 l,
- 9 wniosków i 6 odmów I było 8 i 10/,
- 10 wniosków i 3 odmowy I było 6 i 8 l.

Większość spraw dot. wykroczeń porządkowych tj. zniszczenia mienia, wylewania
nieczystości, a także wykroczeń drogowych np. jazda bez uprawnień, bez dokumentów,
pod wpływem alkoholu \do 0,5 promila \, kolizji drogowych itp.

jazda

Policjanci zatrzymali ogółem 25 praw jazdy osobom, które prowadziły pojazd pod wpływem
alkoholu \ w 2007r - 17 \ oraz 34 dowody rejestracyjne \ w 2007r - 43 \, z czego:
- Gaszowice
- Jejkowice
- Lyski

- 13 pr. jazdy i 15 dow. rejestr. I było 9 i tS l,
- 8 pr ..jazdy i 7 dow. rejestr. I było 2 i 5 l,
- 4 pr. jazdy i 12 dow. rejestr. I było 6 i 18 l.

ogółem 43 osoby nietrzeźwe I
powietrzu, a pomimo to
kierowały pojazdami. Obserwujemy obecnie zjawisko znacznego wzrostu osób kierujących
pojazdami pod wpływem alkoholu. Świadczy to o tym, że pomimo zaostrzenia kar, licznych
apeli do społeczeństwa nie ulega poprawie świadomość społeczna, następuje dalszy wzrost
liczby nietrzeźwych kierujących stwarzających zagrożenie na naszych drogach.

Policjanci

KP Gaszowice

na terenie trzech gmin zatrzymali

było 301 , które posiadały powyżej 0,5 % alkoholu w wydychanym

Policjanci pionu prewencji ogółem nałożyli aż 232 mandaty karne \ w 2007r - 210 \, z czego
w następujących gminach:
- Gaszowice - 75 \ w 2006r - 78 \,
- J ejkowice
- 62 \ w 2006r - 40 \,
- Lyski
- 87 \ w 2006r - 63 \.
- Rybnik
- 8 \ było 29 - w czasie zabezpieczeń imprez masowych na terenie miasta \.
Duża część mandatów została nałożona za wykroczenia drogowe / prawie 60 % / - zgodnie z
apelami samorządów i mieszkańców, aby zwiększyć represję wobec osób stwarzających
zagrożenie na drogach. Około 110 MKK nałożono za wykroczenia porządkowe np.
zakłócanie ładu i porządku publicznego, wjazd do lasu, spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym, zniszczenie mienia, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa itp.
Zastosowano także 223 pouczenia Ibyło 378 l, czyli środki oddziaływania poza karnego na
sprawców wykroczeń, uznając ten środek za wystarczający I 115 drogowych, 108
porządkowych/o
Ponadto funkcjonariusze
KP Gaszowice prowadzili szereg czynności poszukiwawczych
za
osobami zaginionymi bądż ukrywającymi się przed wymiarem sprawiedliwości.
Odnaleziono kilka osób zaginionych, a także 6-ro niełetnich uciekinierów z ośrodków
opiekuńczych, domów rodzinnych. Ujawniono 10 niełetnich znajdujących się pod wpływem
alkoholu, których przekazano rodzicom i powiadomiono sąd o ich demoralizacji.
Zatrzymano 15 osób poszukiwanych I w 2007r - 23 l, które bądź ukrywały się przed
wykonaniem kary pozbawienia wolności, bądź nie zgłaszały się na wezwania i należało je
doprowadzić do sądów, prokuratur i innych jednostek policji. Obecnie dzięki wejściu Polski
do układu Schengen większość osób poszukiwanych
nie może czuć się bezpiecznie i w każdej
chwili może zostać zatrzymana w każdym kraju, który jest członkiem Schengen.
Należy dodać, że w 2008r znacznie zmniejszyła się ogólna liczba osób poszukiwanych z
terenu podległego KP Gaszowice.

Policjanci osiągnęli ponadto w roku 2008 następujące wyniki:
- 1603 osoby legitymowane
/ było 2404/,
- 653 kontrole pojazdów
/ było 1399/,
- 521 ujawnione wykroczenia
/ było 623 /,
- 15 udzielonych asyst przez policjantów
/ było 25 /,
- 179 doprowadzeń osób do jednostki, Sądu, Prokuratury itp.
/ było 199/,
- 29 uzyskanych informacji o sprawcach przestępstw, osobach poszukiwanych, miejscach
przechowywania przedmiotów z przestępstwa - 23 potwierdzone.
/ było 27 /,
- 260 czynności typu opinie, wywiady, ustalenia miejsc pobytu, asysty itp.
/ było 436 /,
- 110 osób podejrzanych w prowadzonych sprawach, z czego t osoba tymczasowo aresztowana, 5 osób dostało dozór policyjny / było 117 podejrzanych I,
- l t ujawnionych nieletnich sprawców, którzy popełnili t 7 czynów karalnych / było II
nieletnich, którzy popełnili 12 czynów /,
- 98 zabezpieczonych miejsc zdarzeń / przestępstwa, pożary, wypadki drogowe i inne / / było
127/.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gaszowicach, w tym głównie dzielnicowi realizowali
szereg czynności w ramach programów profilaktycznych zmierzających do poprawy poczucia
bezpieczeństwa, wzrostu świadomości mieszkańców w kwestii zapobiegania przestępstwom,
właściwej ochrony swojego mienia oraz mienia sąsiada. Dzielnicowi uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, sołtysami, wójtami oraz innymi podmiotami w celu omawiania
problemów lokalnych oraz sposobów ich rozwiązywania / 55 spotkań /.
Na bieżąco prowadzona była współpraca z pracownikami Straży Gminnej w Lyskach, a także
Straży Miejskiej w Rydułtowach. Prowadzono wspólne patrole, wykonywano szereg
czynności dot. zabezpieczenia imprez masowych i lokalnych np. Dni Gaszowic, Magia Rocka,
Dożynki Powiatowe, Dożynki Gminne, Piecowisko, mecze piłki nożnej itp.
W związku z akcjami "Bezpieczne Wakacje", "Bezpieczne Ferie", .Bezpiecznadroga do
Szkoły", "Wspólnie Można Więcej", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", a także w celu
przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi prowadzone były systematycznie pogadanki z
dziećmi i młodzieżą w szkołach, w miejscach ich wypoczynku / ogółem 70 pogadanek /.
Zabezpieczono szereg imprez masowych na naszym terenie oraz w Rybniku, kilkadziesiąt
lokalnych imprez sportowych / mecze klas A-C, okręgowej /, festyny kulturalne, dożynki, a
także wybory parlamentarne itp. Wielokrotnie policjanci z KP Gaszowice wspomagali swoich
kolegów z Rybnika, Wodzisławia Śl. i innych jednostek przy zabezpieczeniu meczów piłki
nożnej i żużlowych I ligi, koncertów zespołów na rybnickim rynku, przejazdów kibiców przez
teren okręgu i innych niezbędnych wydarzeń, imprez. W sumie policjanci KP Gaszowice brali
udział w 65 zabezpieczeniach imprez masowych na terenie Rybnika i okolic
W dalszym ciągu prowadzono akcję profilaktyczną" SZNUPEK - DZIECIOM". We
wszystkich trzech gminach zorganizowano szeroko zakrojone akcje profilaktyczne
ukierunkowane na uświadamianie dzieciom i młodzieży szkodliwości używania wszelkich
używek, promowanie bezpiecznego wypoczynku, właściwych postaw, zachowania się w
czasie wolnym, zachowania na drodze:
- Gaszowice - .Piecowisko", "Wakacje Spędzam Bezpiecznie" w dniu 13 i 20.06.2008r,
Lyski - "Bezpieczna Droga do Szkoły" w dniu 12.11.2008r
- Lyski - "Zachowaj Trzeźwy Umysł" w dniu 12.06.2008r.
- Jejkowice - "Wspólnie Można Więcej - Bezpieczny Uczeń" w dniu 18.12.2008r.

W trakcie tych akcji przeprowadzono m.in. spotkania dzieci z poszczególnych oddziałów
przedszkolnych i szkolnych z maskotką policji "Sznupkiem", organizowano konkursy, gry
i zabawy sportowe, edukacyjne dla najmłodszych, pokazy mody, mini playback show,
występy taneczne, pokazy umiejętności psa policyjnego, techniki obezwładniania
przestępców przez policjantów, pokazy umiejętności dzieci z klubu Ju Jitsu Sportowe z
Rybnika, funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Harcerzy i wiele innych itp.
We wszystkich akcjach wzięło udział łącznie ponad 1300 dzieci, młodzieży, którym
towarzyszyli rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz przedszkoli na terenie podległych gmin. Dzięki współpracy i hojności
Stowarzyszenia "Sumina", Świetlicy Środowiskowej z Nowej Wsi i Komisji Alkoholowych z
Jejkowic, Gaszowic i Lysek zakupiono i rozdano elementy odblaskowe dla wszystkich
uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w gminie Jejkowice, Gaszowice i Lyski.
Podobne działania profilaktyczne skierowane do pierwszoklasistów -"Bezpieczny Pierwszak",
pozostałych uczniów - .Piecowisko", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Bezpieczna Droga do
Szkoły" i inne są planowane w 2009 roku przy współudziale wszystkich zainteresowanych
gmin, instytucji, władz samorządowych, mediów.
Podsumowując rok 2008 należy uznać, że większość zaprojektowanych zadań zostało
zrealizowanych. Stan bezpieczeństwa na podległym nam terenie uległ drobnej poprawie, gdyż
zostało popełnionych mniej przestępstw. Nie należy martwić się jednoczesnym nieznacznym
spadku poziomu ich wykrycia. Poziom wykrywalności jest zależny od wielu czynników i nie
jest najważniejszym wskaźnikiem obrazującym faktyczne poczucie bezpieczeństwa
obywateli. Biorąc pod uwagę całość zaprezentowanych wyników, czynników można uznać, że
praca lokalnej policji uległa poprawie, że zaangażowanie funkcjonariuszy jest na dobrym
poziomie, pomimo problemów kadrowych i wykorzystywania policjantów do najróżniejszych
działań i czynności.
Należy w dalszym ciągu jednoczyć siły policji i innych instytucji, aby stawić skuteczny opór
rosnącej przestępczości i braku poszanowania norm społecznych. Nie można bowiem
skutecznie zwalczać przestępczości bez zaangażowania policji, organów samorządowych,
instytucji i całej społeczności lokalnej, bez wzajemnej współpracy, wymiany informacji,
doświadczeń w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.
Mamy nadzieję, że zaprojektowane przez Komisariat Policji w Gaszowicach działania i
zadania w roku 2009 przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa lokalnej
społeczności, przyniosą pozytywne wyniki, wymieme efekty i spotkają się z aprobatą zarówno
społeczeństwa, jak i władz samorządowych w roku 2009. Mamy nadzieję, że panujący
obecnie kryzys w naszym kraju nie odbije się niekorzystnie na szeroko rozumianym poczuciu
bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Jednocześnie pragniemy podziękować za okazaną pomoc w minionym roku i liczymy
oczywiście na Wasze wsparcie w bieżącym roku, które jest niezbędne w rozwijaniu poczucia
bezpieczeństwa i zaufania społecznego dla podejmowanych przez policję i władze
samorządowe działań.
wyk. w 5 egz. ze
rozesłano i powielono
zgodnie z rozdzielnikiem
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