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Funkcjonariusze Policji na terenie całego kraju, w tym także na terenie gmin Lyski,
Gaszowice, Jejkowice realizują swoje zadania na podstawie obowiązujących i zmieniających się
przepisów, wytycznych, a także mierników podlegających systematycznej kontroli przez jednostki
wyższego szczebla. W 2011 roku praca policji była oparta o mierniki wypracowane i ustalone przez
Komendanta Głównego Policji w Warszawie i Komendanta Wofewódzkiego Policji w Katowicach.
Większość mierników oparta jest na danych statystycznych z poprzednich lat i dotyczy m.in.
ograniczenia przestępczości pospolitej, wzrostu ilości zatrzymanych osób na gorącym uczynku
popełnionego przestępstwa, wzrostu ilości zatrzymanych osób poszukiwanych, a także ilości
ujawnionych czynów karalnych przez nieletnich.
.
Jednak istnieje grupa mierników, które mają duże znaczenie dla społeczności lokalnej, gdyż
wpływają na wizerunek policji i ocenęjej działalności przez społeczeństwo. Zaliczają się do tego
m.in. szybkość reakcji policji na zaistniałe zdarzenie, liczba bezwzględna policjantów skierowanych do codziennej służby w terenie oraz reakcja na wykroczenia szczególnie uciążliwe, czyli
popełniane w miejscach publicznych, które w rażący spokój naruszają normy społeczne.
Policja realizuje zadania, zarówno w płaszczyźnie prewencyjnej, jak i w płaszczyźnie
kryminalnej. Funkcjonariusze dążą zatem do ograniczenia ilości przestępstw i wykroczeń, poprawy
wskaźnika wykrywalności przestępstw, poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach i ograniczenia
ilości zdarzeń w ruchu drogowym, zwiększenia ilości ujawnionych przestępstw gospodarczych, a
także zwiększenia ilości ujawnionych czynów karalnych przez nieletnich.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gaszowicach realizując zadania vi roku 2011 dążyli do
osiągnięcia założonych mierników i do szeroko rozumianej poprawy stanu bezpieczeństwa na
terenie podległych gmin Gaszowice, Lyski i Jejkowice.
Jako, że niemożliwe jest osiągnięcie tych wszystkich celów przez lokalnąjednostkę policji, dlatego
też w czasie realizacji codziennych obowiązków i zadań policjanci współdziałali z policjantami z
jednostek policji z naszego regionu, ale także województwa i kraju w takich sprawachjak
zabójstwo, poszukiwania osób, oszustwa internetowe.
Ponadto na bieżąco realizowana jest współpraca ze Strażą Leśną, Strażą Gminną, StrażąMiejską,
Ochotniczą i Państwową Strażą Pożarną, f-szami SOK i leśniczymi, ale przede wszystkim z
władzami samorządowymi, przedstawicielami lokalnych instytucji, szkół i mieszkańcami
podległych miejscowości. Celem tej współpracy była m.in. szybka i efektywna wymiana informacji
o zagrożeniach, podejmowanie wspólnych i skutecznych działań zmierzających do poprawy stanu
bezpieczeństwa oraz zwalczanie lokalnych zagrożeń.
1. Wyniki i efekty pracy funkcjonariuszy

KP Gaszowice w płaszczyźnie kryminalnej.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego KP Gaszowice przeprowadzili ogółem 403 postępowania
przygotowawcze, z czego 286 postępowań przygotowawczych z terenu gmin Gaszowice, Lyski i
Jejkowice oraz 117 z terenu powiatu rybnickiego, tj. łącznie o 212 mniej niż w 201Or.
W rozbiciu na poszczególne gminy wyglądało to następująco:
Lyski
- 126 postępowań \ było 112 \,
Gaszowice
- 105 - " \ było 122 \,
Jejkowice
- 55"
\ było 60 \.
Rybnik
- 117 postępowań przygotowawczych dot. kradzieży, włamań i zniszczeń mienia.
Jak wynika z powyższego zestawienia spadła ilość przestępstw w gminie Jejkowice 05 p-stw,
nieznacznie wzrosła w gminie Gaszowice o 17 p-stw i w gminie Lyski o 12 p-stw. Wzrost ilości
przestępstw w gminach Gaszowice i Lyski dotyczył przede wszystkim wzrostu ilości kradzieży
mienia we wszelkiej postaci I głównie złom, narzędzia, rowery itp. I oraz uszkodzeń ciała.
Na 296 prowadzonych postępowań przygotowawczych aż 135 dotyczyło przestępstw skierowanych
przeciwko mieniu I w 2010r - 100 I. Duża liczba zdarzeń przeciwko mieniu, w tym kradzieży
mienia prywatnego, włamań do obiektów I sklepów, garaży, kiosków, pojazdów I miała miejsce w
okresie wiosennym i letnim I jak zresztą co roku l.

Dla porównania ilość przestępstw przeciwko mieniu I czyli tych najbardziej uciążliwych dla
społeczeństwa! w poszczególnych gminach wyglądała następująco:
- Lyski - 15 włamań do obiektów, pojazdów, 39 kradzieży mienia, 5 zniszczeń mienia, 3 uszkodzenia ciała.
- Gaszowice - 10 włamań do obiektów, pojazdów, 27 kradzieży-mienia, 2 zniszczenia mienia, 8
uszkodzenia ciała.
- Jejkowice - 2 włamania do obiektów, pojazdów, 16 kradzieży mienia, 3 zniszczenia mienia, 1
pobicie, 1 uszkodzenie ciała.
Ogółem w 201lr zanotowano następującą ilość przestępstw:
- 1 podwójne zabójstwo I było 1/,
- 82 kradzieże I było 41/,
- 17 włamań do obiektów I było 31 l,
- 10 włamań do pojazdów I było 4 l,
. - 2 rozboje I był 1 l,
- 10 zniszczeń mienia I było 16 I,
- 2 bójki, pobicia I było 2 l,
- 12 uszkodzeń ciała I było 6 l,
- 55 przestępstw z art. 178a par. 1, 2 kk - nietrzeźwi kierujący I było 78 l,
- 23 znęcania I było 27 l,
- 11 oszustw I było 14 l,
- 10 wypadków drogowych I było 13 l,
- 3 znęcania nad zwierzętami I było 1 l,
- 1 inna czynność seksualna I było 1 l,
- 1 pożar I było 4 l,
- 2 nagłe zgony osób, samobójstwa I było 4 l,
- 51 innych przestępstw I było 51 I - było to m.in. groźby karalne, nie stosowanie się kierowców do
wyroków sądowych, przywłaszczenia mienia, podpalenia, fałszerstwa i podrobienia dokumentów, a
także znieważenia funkcjonariuszy, nie alimentacja i przestępstwa wynikające z innych przepisów
np. budowlanych itp.
Z powyższego zestawienia wynika, że w 201lr - w porównaniu do 2010r - znacznie wzrosła liczba
kradzieży mienia lo 100 % l, włamań do pojazdów lo 70 % l, uszkodzeń ciała I o 100 % l, rozboje
lo 100 %1, znęcania nad zwierzętami lo 200 % l.
Spadła natomiast dość znacznie liczba zniszczeń mienia lo 40 % l, włamań do obiektów I o 85 % l,
oszustw lo 30 % l, nietrzeźwych kierujących I o 30 % l, wypadków drogowych I 020 % l.
W 201lr zanotowaliśmy ogólną wykrywalność na poziomie 56,6 %, w 2010r - 64,6 %, a więc
spadek 08 %. W KMP w Rybniku wskaźnik ten był wyższy i wyniósł 61,9 %. W tym miejscu
należy zaznaczyć, że wskaźnik wykrywalności w woj. śląskim wyniósł 52,2 %, co oznacza, że
zarówno KP Gaszowice, jak i KMP Rybnik osiągnęły wymagany wskaźnik i przekroczyły średnią
wykrywalność w województwie śląskim.
Policjanci z Komisariatu Policji w Gaszowicach osiągnęli wykrywalność na poziomie 100 % w
takich kategoriach przestępczości jak uszkodzenia ciała, przestępstwa drogowe.
Natomiast w innych kategoriach dot. przestępstw najbardziej uciążliwych dla obywateli policjanci
osiągnęli wykrywalność na poziomie: kradzież z włamaniem - 27,0 % /było 33,3 %1, zniszczenia
mienia - 29, 4 % I było 41,7 %1, kradzieże mienia 20,0 % I było 23,5 % l, oszustwa - 66 % I było
60%1.
W roku 2011r na terenie działania KP Gaszowice 5 nieletnich popełniło łącznie 4 czyny karalne, co
stanowiło wskaźnik 2.3 % udziału nieletnich do ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych. W roku
2010 wskaźnik ten wyniósł 5,4 %, zaś 14 nieletnich dopuściło się 17 czynów karalnych.
Jak wynika z powyższego znacznie spadła ilość nieletnich popełniających czyny karalne, jak i samych czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, a tym samym zmniejszył się wskaźnik
udziału nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw.

.~.'.

.

Czyny karatnę nieletnich dotyczyły gównie takich przestępstw jak zniszczenia mienia, groźby
karalne, naruszenie nietykalności cielesnej, kradzieże z włamaniem do obiektów.
Jednak należy w tym miejscu podkreślić, że wskaźnik ten nie do końca oddaje faktyczne zagrożenie
przestępczościąnieletnich.
Pod koniec 2011r policjanci ujawnili- bowiem szereg czynów karalnych
nieletnich, a czynności zostały zakończone dopiero w lutym 20nr. Ujawniono nieletniego z gminy
Lyski, który posiadał i oferował innym nieletnim środki narkotykowe / głównie w Rybniku / około 40 przypadków, a także nieletnich, którzy znęcali się nad innymi uczniami gimnazjum i
dokonywali wymuszeń rozbójniczych, rozboi - około 22 przypadków.
Były również takie przypadki, gdzie nieletni i małoletni z naszego terenu dokonywali czynów
karalnych na terenie Rybnika / kradzieże w DR "PLAZA", "FOCUS" / i te czynności prowadzili
policjanci z Zespołu Nieletnich KMP w Rybniku.
Do najbardziej tragicznych w skutkach wydarzeń, które poruszyły opinią publiczną, a które
zaistniały na terenie podległym działalności Komisariatu Policji w Gaszowicach można zaliczyć:
11 Podwójne zabójstwo na tle rabunkowym małżeństwa z miejscowości na terenie gminy Lyski,
którego sprawcą okazał się mieszkaniec tej samej miejscowości.
2/ Nagły zgon l ó-to letniego gimnazjalisty w trakcie przerwy na terenie szkoły, gdzie w wyniku
prowadzonych czynności stwierdzono zgon z przyczyn naturalnych, bez udziału osób trzecich.
3/ Nagły zgon zawodnika na boisku sportowym na terenie gminy Lyski w trakcie meczu piłki
nożnej, gdzie również stwierdzono zgon z przyczyn naturalnych, bez udziału osób trzecich.
4/ Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym w jednej z miejscowości na' terenie gminy Lyski,
gdzie kierujący na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne
drzewo.
Pracownicy Ogniwa Kryminalnego przeprowadzili również 113 I było 143 I czynności sprawdzających pod kątem ustalenia czy i jakie zaistniało przestępstwo. Czynności te były efektem m.in.
interwencji domowych, listów od mieszkańców, obywateli, doniesień i zawiadomień kierowanych
przez instytucje, urzędy przekazywane za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Rybniku.
Z terenu gmin: Gaszowice - 44 I było 64 I czynności sprawdzających,
-11-,
Lyski
- 50 / było 42 /
Jejkowice - 18 I było 23 /
-//Rybnik
- 1czynności sprawdzające.
Należy tu nadmienić, że w 6 przypadkach prowadzono czynności sprawdzające dot. nagłego zgonu
osoby w wyniku bądź choroby, bądź popełnionego samobójstwa lub z innej przyczyny.
W roku 2010 odnotowano aż 16 nagłych zgonów.
2. Wyniki i efekty pracy funkcjonariuszy

KP Gaszowice w płaszczyźnie prewencyjnej.

W 2011r policjanci z KP Gaszowice zatrzymali na gorącym uczynku popełnionego przestępstwa 10
sprawców przestępstw, którzy popełnili łącznie 12 przestępstw / w roku 2010 -19 sprawców /.
Byli to głównie sprawcy włamań do obiektów, kradzieży paliwa z pojazdów, kradzieży drzewa,
znęcania, podrobienia banknotu, przywłaszczenia pojazdu i znieważenia funkcjonariuszy w czasie
wykonywania obowiązków.
Funkcjonariusze KP Gaszowice przeprowadzili łącznie 812 interwencji domowych i w miejscach
publicznych, to jest o 26 więcej niż w 2010r :
- Gaszowice - 369 \ było 342 \,
- Lyski
- 296 \ było 282 \,
- Jejkowice - 132 \ było 146 \.
- Rybnik
15 \ było 16 \
Natomiast policjanci z KMP Rybnik przeprowadzili 38 interwencji na naszym terenie, z uwagi na
wykonywanie w tym samym czasie innych czynności przez policjantów KP Gaszowice na terenie,
Rybnika lub miast ościennych / np. zabezpieczanie imprez, przejazdów kibiców do Wodzisławia SI,
doprowadzanie osób do Zakładów Karnych, Aresztów Sledczych l.

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. Z tego 267 interwencji
zaistniało w miejscach publicznych, 233 interwencje zaistniały w domach prywatnych, zaś 297
interwencji miało inny charakter. Znaczna ilość osób wobec których interweniowali policjanci
.-4;
•
znajdowało się pod wpływem alkoholu.
W trakcie interwencji domowych policjanci doprowadzili do wytrzeźwienia 42 osoby / w tym jedna
kobieta / i umieścili bądź w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych przy KMP w Rybniku, bądź w
Izbie Wytrzeźwień lub bądź w jednostkach sąsiednich /było 46/. Ponadto 21 osób nietrzeźwych
doprowadzono do miej sca zamieszkania.
.
W trakcie interwencji domowych funkcjonariusze w 26 przypadkach / było 29 I stwierdzili
przemoc domową i sporządzili tzw. Niebieskie Karty celem udzielenia pomocy rodzinom:
- Gaszowice - 12 NK \ było 14 \,
- Lyski
- 9NK \ było 10 \,
. - Jejkowice - 5 NK \ była 5 \.
W III kwartale 2011 we wszystkich trzech gminach wójtowie powołali Zespoły Interdyscyplinarne
zgodnie z wytycznymi U stawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład każdego zespołu
wchodzi Komendant KP, 1 lub 2 dzielnicowych, pracownicy OPS, kuratorzy zawodowi z SR w
Rybniku, pedagodzy szkolni. Odbywają się cykliczne spotkania członków zespołów, w każdym
spotkaniu bierze udział funkcjonariusz KP w Gaszowicach. Materiały dot. utworzenia Zespołów
Interdyscyplinarnych, materiały ze spotkań oraz przepisy regulujące ich funkcjonowanie są
gromadzone w teczce zagadnieniowej i wykorzystywane w ramach procedury "Niebieska Karta".
Funkcjonariusze KP Gaszowice sporządzili ogółem 35 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń
i przesłali je do Sądu Rejonowego w Rybniku \ w 201 Or- 41 \ oraz przeprowadzili 27 czynności
zakończonych odmową skierowania spraw do SR Rybnik \ w 201 Or - 36 \.
- Gaszowice - 18 wniosków i 13 odmów I było 19 i 24 l,
- Lyski
- 11 wniosków i 10 odmów I było 15 i 8 l,
- Jejkowice - 6 wniosków i 4 odmowy I było 7 i 4 l.
Większość spraw dot. wykroczeń porządkowych tj. zniszczenia mienia, wysypywania śmieci,
wylewania nieczystości, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, braku obowiązkowych
szczepień zwierząt. Natomiast wykroczenia drogowe to głównie: kierowanie pojazdem pomimo
braku uprawnień, prowadzenie pojazdu pomimo braku dokumentów przy sobie, spowodowania
kolizji drogowych w stanie po użyciu alkoholu itp.
Policjanci zatrzymali ogółem 21 praw jazdy osobom, które prowadziły pojazd pod wpływem
alkoholu \ w 2010r - 20 \ oraz 42 dowody rejestracyjne \ w 2010r - 56 \, z czego:
- Gaszowice - 8 pr. jazdy i 16 dow. rejestr. I było 9 i 25 l,
- Lyski
- 9 pr. jazdy i 14 dow. rejestr. I było 10 i 20 l,
- Jejkowice - 4 pr. jazdy i 12 dow. rejestr. I było 1 i 11 l.
Policjanci KP Gaszowice i WRD KMP w Rybniku na terenie trzech gmin zatrzymali ogółem 55
osób nietrzeźwych I było 78 l, które prowadziły pojazdy mechaniczne i rowery pomimo posiadania
w organizmie dawki alkoholu powyżej 0,5 % w wydychanym powietrzu / przestępstwo l.
Niepokojące jest to, że w dalszym ciągu ujawniają i eliminują z ruchu drogowego nietrzeźwych
kierujących. Ponadto musi niepokoić w dalszym ciągu duża liczba osób decydujących się na kierowanie pojazdami będąc pod wpływem alkoholu, pomimo zaostrzenia kar, licznych akcji, apeli do
społeczeństwa. Mimo wydawanych pieniędzy na kampanie społeczne, walkę z alkoholizmem,
zmieniające się prawo, nie ulega poprawie świadomość społeczna, następuje dalszy wzrost liczby
nietrzeźwych kierujących stwarzających zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg.
Dla porównania policjanci KMP w Rybniku na terenie całego powiatu rybnickiego w 2011r
ujawnili 765 nietrzeźwych kierujących, w tym z terenu KP Gaszowice - 70. W roku 20 l Orna
terenie całego powiatu ujawniono 770 nietrzeźwych kierujących.

Policjanci pionu prewencji ogółem nałożyli 220 mandatów karnych \ w 20l0r - 281 \, z czego w
następujących gminach:
- Gaszowice - 78 \ było 140 \,
- Jejkowice - 68 \ było 73 \,
- Lyski
- 71 \ było 60 \.
- Rybnik
- 3 \ było 8 - w czasie zabezpieczeń imprez masowych na terenie miasta \.
Duża część mandatów została nałożona za wykroczenia drogowe / prawie 55 % /, co jest reakcją
policji na liczne apele samorządów, mieszkańców, aby zwiększyć represję wobec osób
stwarzających zagrożenie na drogach. Pozostałe 45 % MKK nałożono za wykroczenia porządkowe
np. zakłócanie ładu i porządku publicznego, wjazd do lasu, spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym, zniszczenie mienia, nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa itp.
Zastosowano także 183 pouczenia / było 149 /, czyli środków oddziaływania poza karnego na
sprawców wykroczeń, uznając ten środek za wystarczający /120 drogowe, 63 porządkowe/o
Na terenie trzech gmin w 20llr zaistniało ogółem 10 wypadków drogowych / było 13 / i 81 kolizji
drogowych / było 140 / obsługiwanych przez policjantów WRD KMP Rybnik i KP Gaszowice. W
powyższych zdarzeniach drogowych 1 osoba poniosła śmierć, zaś rannych zostało 14 osób. Dla
porównania na drogach całego powiatu zaistniało tv 2011r zaistniało 86 wypadków drogowych / w
2010r było 99/, 1344 kolizje drogowe / było 1756/, zaś śmierć poniosło 15 osób. Na uwagę
zasługuje fakt, że od 2004r systematycznie maleje liczba, zarówno wypadków, jak i kolizji
drogowych na terenie powiatu rybnickiego. W 2004r wypadków było aż 217, zaś kolizji aż 1899.
W rozbiciu na
- Gaszowice - Lyski
- Jejkowice -

poszczególne gminy ilość
3 wypadki i 35 kolizji /3
3 wypadki i 28 kolizji /1
4 wypadki i 18 kolizji / 9

zdarzeń drogowych wygląda następująco:
osoby ranne /,
osoba zginęła, 2 osoby ranne /,
osób rannych /.

Znacząco spadła liczba wypadków i kolizji w gminach Lyski / o 1 wypadek i 22 kolizje / i
Gaszowice / o 2 wypadki i 21 kolizji /, zaś samych kolizji w gminie Jejkowice / o 16/.
Najwięcej zdarzeń drogowych wystąpiło na głównych drogach w następujących miejscowościach:
-Jejkowicach - 22,
-Gaszowicach - 16,
-Szczerbicach - 10,
-Czernicy - 8,
-Lyskach - 5,
-Pstrążnej - 4,
-Suminie - 4,
-Zwonowicach - 4,
-Raszczycach - 3.
Ilość zdarzeń w tych miejscowościach jest zależna od natężenie ruchu kołowego, objazdów, z czym
niewątpliwie wiąże się zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Funkcjonariusze KP Gaszowice prowadzili także szereg czynności poszukiwawczych za osobami
zaginionymi bądź ukrywającymi się przed wymiarem sprawiedliwości.
Odnaleziono 4 osoby zaginione, a także 5 nieletnich, którzy uciekli z domów rodzinnych lub
ośrodków i placówek opiekuńczych. Ujawniono także 11 nieletnich znajdujących się pod
wpływem alkoholu, których przekazano rodzicom i powiadomiono sąd o ich demoralizacji.
Zatrzymano 35 osób poszukiwanych, z czego 15 poszukiwanych listem gończym lub nakazem
odbycia kary w ZK oraz 20 poszukiwanych o ustalenie miejsca pobytu / w 20l0r również 35/.
Prowadzona współpraca i współdziałanie policjantów KP Gaszowice z innymi jednostkami policji,
strażnikami oraz obywatelami umożliwiła zatrzymanie osób poszukiwanych na terenie woj.

śląskiego, całego-kraju, a także na terenie innych państweuropejskich. Dzięki temu w 2011r
znacznie zmniejszyła się liczba wszystkich osób poszukiwanych.
W chwili obecnej policjanci z KP w Gaszowicach prowadzą czynności poszukiwawcze zlecone
przez sąd i prokuraturę za 16 osobami poszukiwanymi.
Policjanci KP Gaszowice osiągnęli ponadto w roku 2011 następujące wyniki :
I było 1542 l,
-1641 osoby legitymowane
- 967 kontroli pojazdów
I było 557 l,
- 438 ujawnionych wykroczeń
1było 515 l,
- 15 udzielonych asyst przez policjantów
1było 18 l,
- 225 doprowadzeń osób do jednostek policji, do wytrzeźwienia, do Sądu, Prokuratury i innych 1
było 269 l,
- 25 uzyskanych informacji o sprawcach przestępstw, osobach poszukiwanych, miejscach
przechowywania przedmiotów z przestępstwa - 20 potwierdzonych.
I było 23 l,
. - 390 czynności typu opinie, wywiady, ustalenia miejsc pobytu itp.
I było 340 l,
- 151 osób podejrzanych w prowadzonych sprawach I było 185 l, z czego 1 osobę tymczasowo
aresztowano I było 4 l, 7 osób dostało dozór policyjny I było 19 l,
- 5 ujawnionych nieletnich sprawców, którzy popełnili 4 czyny karalne I było 14 nieletnich, którzy
popełnili 17 czynów l,
- 125 zabezpieczonych miejsc zdarzeń Iprzestępstwa, pożary, wypadki drogowe, odnalezione
.
niewybuchy /było 991.
Ponadto jeden kibic z gminy Jejkowice miał obowiązujący zakaz stadionowy wydany przez sąd.
Miał obowiązek stawiać się na dozór do komisariatu w czasie rozgrywanych meczy piłki nożnej
Górnika Zabrze. Zakaz obowiązywał do 20.01.2012r.
3. Podejmowane

działania profilaktyczne

przez funkcjonariuszy

KP Gaszowice.

W roku 2011 nie zawierano żadnych nowych porozumień z Wojewodą ani z innymi podmiotami w
sprawie tworzenia programów profilaktycznych. Są realizowane czynności przez dzielnicowych w
ramach programu "Bezpieczna Gmina", "Razem Bezpieczniej", "Pozory mylą, dowód nie" oraz
"Programu odpowiedzialnej sprzedaży - STOP 18", które zmierzają do poprawy poczucia
bezpieczeństwa, wzrostu świadomości mieszkańców w kwestii zapobiegania przestępstwom,
właściwej ochrony swojego mienia oraz mienia sąsiada.
Nie pozyskiwano żadnych środków na realizację programów profilaktycznych i porozumień.
Ze względu na niezbyt duży stopień zagrożenia przestępczością występujący na obszarach
gminnych, nie ma konieczności tworzenia szeregu programów profilaktycznych ..
Dzielnicowi uczestniczyli w spotkaniach wiejskich z mieszkańcami, sołtysami, sesjach rad gmin i
komisjach, spotkaniach z wójtami oraz innymi podmiotami w celu omawiania problemów
lokalnych, sposobów ich rozwiązywania 1ogółem 45 spotkań l.
Na bieżąco prowadzona była współpraca z pracownikami Straży Gminnej w Lyskach, a także
Straży Miejskiej w Rydułtowach. Prowadzono wspólne działania, wykonywano szereg czynności
dot. zabezpieczenia imprez masowych oraz lokalnych imprez sportowych, kulturalnych np. Dni
Gaszowic, Magia Rocka IX, Dożynki Powiatowe, Dni Czernicy, Dożynki Gminne, Piecowisko,
mecze piłki nożnej, wyścigi samochodowe, rajdy rowerowe i wiele innych.
Zabezpieczono szereg imprez masowych na terenie głównie Rybnika i sąsiednich miast, kilkadziesiąt lokalnych imprez sportowych 1mecze klas A-G, okręgowej l, festyny kulturalne itp.!.
Policjanci z KP Gaszowice wspomagali policjantów z Rybnika, Wodzisławia Śl. i innych jednostek
przy zabezpieczeniu meczów ekstraklasy w piłce nożnej i meczów żużlowych I ligi, koncertów
zespołów na terenie Campusu, przejazdów kibiców przez teren okręgu i innych wydarzeń.
W sumie policjanci KP Gaszowice brali udział w 55 zabezpieczeniach imprez masowych na terenie
Rybnika oraz miejscowości sąsiednich I Wodzisław Śl, Gliwice, Zabrze, Jastrzębie Zdrój itp. I.

-c ....

Policjanci y~ Gaszowice, głównie dzielnicowi realizowali szereg zadań związanych z profilaktyką
skierowaną do dzieci, młodzieży w ramach pogadanek - co najmniej 5-6 razy w roku. Realizowali
spotkania znajmłodszymi 1przedszkolaki, uczniowie klas I-III I, także z udziałem maskotki policji
"Sznupka". Prowadzono cykliczne akcje:
'
.
- Bezpieczne Ferie - 5 półkolonii / 180 dzieci /,4 spotkania, ~ .
- Sezon 2011 - Bezpieczne Wakacje - 14 półkolonii, 9 spotkań profilaktycznych, 15 kontroli
miejsc wypoczynku. Z półkolonii skorzystało ogółem 220 dzieci,
- Bezpieczna Droga do Szkoły - łącznie 12 spotkań z dziećmi i wychowawcami, udział wzięło
około 356 dzieci 1 uczniowie klas I i dzieci przedszkolne 1
Pozostałe akcje profilaktyczne:
W czerwcu 2011r w Lyskach odbyła się w kolejna edycja akcji profilaktycznej dla dzieci i
młodzieży klas V i VI z gminy Lyski w ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem "Zachowaj
Trzeźwy Umysł". Wzięło w niej udział około 80 dzieci i 8 wychowawców. Cała akcja była
prowadzona w formie różnych konkursów plastycznych, sprawnościowych, pogadanek, a także
pokazów z udziałem policjantów.
We wrześniu 2011r w Szkole Podstawowej w Jejkowicach odbyło się III spotkanie
edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem "Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze 2011". Wzięło w nim udział około 90 dzieci z klas I-III oraz 6 wychowawców i przedstawiciele
Statoil Polska S.A., policji, duchowieństwa, UG Jejkowice. Dzieci otrzymały nagrody za udział w
poszczególnych konkursach dot. bezpieczeństwa w RD, a także odblaskowe misie ufundowane
przez Statoil Polska S.A.
W dniu 28.09.2011r w Nowej Wsi odbyła się kacja "Bezpieczny Pierwszak - Sznupek
2011" w której wzięło udział 70 dzieci z klas Ii II z terenu gminy Lyski, 10 wychowawców,
pracownicy świetlicy środowiskowej, policjanci, wójt gminy Lyski. Gościem honorowym była
maskotka policji - Sznupek. Odbywały się różne konkursy, zabawy, występy dzieci. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody i elementy odblaskowe.
W dniu 13.12.201lr w Szkołach Podstawowych w Gaszowicach, Szczerbieach i Czernicy
odbyła się akcja profilaktyczna z udziałem uczniów klas I-III pod hasłem "Bezpieczeństwo dzieci
na drodze". Wzięło w niej udział 155 uczniów i 12 wychowawców, wójt gminy Gaszowice i
Komendant KP w Gaszowicach. Wszystkim dzieciom rozdano odblaski świetlne ufundowane przez
biuro jednego z europo słów.
Podsumowując rok 2011r chcemy bardzo podziękować za wszelką okazaną nam pomoc w minionym roku, która miała wpływ na naszą działalność oraz zapewniła możliwość prawidłowej i
skutecznej realizacji postawionych przed nami zadań. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ilość
zadań zlecanych policji, ilość poleceń stale rośnie i wymaga od nas jeszcze większego zaangażowania, aby sprostać wymaganiom i właściwie dbać o bezpieczeństwo obywateli.
Dołozymy więc starań, aby codzienna służba funkcjonariuszy z KP w Gaszowicach na rzecz
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców podległych nam gmin przynosiła zakładane skutki i efekty ..
Po raz kolejny pragnę przypomnieć, że skuteczne zwalczanie przestępczości jest możliwe tylko
dzięki współdziałaniu wielu podmiotów, wsparciu lokalnych samorządów, instytucji państwowych i
innych, a także całej społeczności lokalnej.
Dlatego też liczymy na dalszą dobrą współpracę z tymi wszystkimi podmiotami, którzy są
zobowiązani oraz z tymi którzy chcą podejmować wszelkiego rodzaju działania na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa w podległych nam gminach i na rzecz mieszkańców.
W związku z tym mamy nadzieję, że realizowane przez Komisariat Policji w Gaszowicach
działania i zadania w roku 2012 spotkają się z aprobatą zarówno społeczeństwa, jak i lokalnych
samorządów, a także przyczynią się do osiągnięcia wymiernych efektów i wyników.
Prosimy też o dalsze Wasze wsparcie w bieżącym roku, które przyczyni się do poprawy stanu
bezpieczeństwa wszyskich obywateli z terenu gmin Gaszowice, Jejkowice i Lyski oraz wszystkich
tych, którzy będą takiej pomocy od policji potrzebowali i oczekiwali.

