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Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gaszowicach realizują swoje zadania
na podstawie obowiązujących przepisów, wytycznych, a także mierników ocennych wypra-
cowanych i ustalonych przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie i Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Wszelkie spoczywające na Policji zadania, zarówno w płaszczyźnie prewencyjnej, jak i w
płaszczyźnie kryminalnej mają stopniowo doprowadzać do ograniczenia ilości przestępstw i
wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, poprawy wykrywalności przestępstw
pospolitych, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenia ujawnialności
przestępstw gospodarczych i przestępczości nieletnich. Ponadto ważnym wskaźniekiem
ocennym jest wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz poprawa jej
wizerunku.
Jednym z wielu czynników mających zdecydowany wpływ na ograniczenie przestępczości i
wzrost poczucia bezpieczeństwa jest zapełnienia wakatów w jednostkach policji na terenie
całego kraju. Dzięki właściwie prowadzonej polityce kadrowej przez kierownictwo KMP w
Rybniku udało się zapewnić maksymalną obsadę 28 etatów w Komisariacie Policji w
Gaśzowieach. W latach poprzednich liczba wakatów w KP Gaszowice wynosiła od 3 do 6.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gaszowicach w czasie realizacji zadań w roku 2010
dążyli do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie podległych gmin Gaszowice, Lyski i
Jejkowice, zwiększenia wskażnika wykrywalności od 2 do 5 % oraz obniżenia poziomu
przestępczości pospolitej. W czasie realizacji codziennych obowiązków, zadań, poleceń

'policjanci starali się osiągnąć założone cele oraz wskaźniki, mierniki ocenne. Współdziałali
zatem z policjantami z sąsiednich jednostek policji, strażakami leśnymi, gminnymi, .
miejskimi, leśniczymi, a także z władzami samorządowymi, przedstawicielami lokalnych'
instytucji, szkół i mieszkańcami. Celem tej współpracy było m.in. wymiana informacji o
zagrożeniach, podejmowanie wspólnych działań, aby skuteczne ujawniać, zapobiegać i
zwalczać lokalne zagrożenia.

1. Wyniki i efekty pracy funkcjonariuszy KP Gaszowice VI' płaszczyź~ie kryminalnej.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego KP Gaszowice przeprowadzili ogółem 615 postępowań
przygotowawczych, z czego 2941postępowania przygotowawcze z terenu gmin Gaszowice,
Jejkowice i Lyski i aż 321 z terenu powiatu rybnickiego, tj. łącznie o 330 więcej niż w 2009r.

W rozbiciu na poszczególne gminy wyglądało to następująco:
Gaszowice - 122 postępowania \ było 105\,
Lyski - 112 -" - \ było 70 \,
.Jejkowice - 60 -" - \ było 88 \.
Rybnik - 321 postępowania przygotowawcze dot. nie alimentacji.

Jak wynika z powyższego zestawienia spadła ilość przestępstw w gminie Jejkowice 028 p-
stw, nieznacznie wzrosła w gminie Gaszowice o 17 p-stw, zaś najbardziej wzrosła w gminie
Lyski aż o 42 p-stwa. Wzrost w gminie Lyski w porównaniu z pozostałymi gminami obejmo-

. wał głównie takie kategorie jak kradzieże mienia prywatnego, włamania do obiektów oraz
dużą ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących pojazdami.
Na 294 prowadzone postępowania przygotowawcze 100 dotyczyło przestępstw skierowanych
przeciwko mieniu / w 2009r - 113 l. 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 - 16 włamań do obiektów, pojazdów, 22 kradzieży mienia, 5 zniszczeń mienia, 4
bójki, uszkodzenia ciała.
- Gaszowice - 17 włamań do obiektów, pojazdów, 9 kradzieży mienia, 8 zniszczeń mienia, 4
bójki, uszkodzenia ciała.
- Jejkowice - 2 włamania do obiektów, pojazdów, la kradzieży mienia, 3 zniszczenia mienia,
O bójek, pobić, uszkodzeń ciała.

Ogółem w 201ar zanotowano następującą ilość przestępstw:
- 1 zabójstwo l było Ol,
- 41 kradzieży I było 47/,
- 31 włamań do obiektów I było 40 /,
- 4 włamania do pojazdów l było 101,
- 1 rozbój l było 2 l,
- 16 zniszczeń mienia I było 9 l,
- 8 bójek, pobić i uszkodzeń ciała l było 6 l,
- 78 przestępstw z art. 178a par. 1, 2 kk - nietrzeźwi kierujący I było 42 l,
~27 znęcania I było 25 l, .
- 14 oszustw I było 5 1,_ .
- 13 wypadków drogowych I było 13 l,
- 1 inna czynność seksualna I było O l,

.- 4 pożary I było 2 l,
- 4 nagłe zgony osób I było 3 l,
- 51 innych przestępstw I było 53 l - tj. groźby karalne, niestosowanie się do wyroków
sądowych, przewłaszczenia mienia, podpalenia, fałszerstwa i podrobienia dokumentów, a
także niealimentacja itp.
Jak wynika z powyższego zestawienia znacznie - w porównaniu do 2009r - spadła liczba
kradzieży pojazdów I o 100 %1, włamań do pojazdów / o 60 %1,włamań do obiektów l 020
% l, kradzieży mienia I o 12 % l, rozboji I 050 %1.
Wzrosła natomiast dość znacznie liczba zniszczeń mienia l 040 % l, oszustw l o 140 % l,
nietrzeźwych kierujących I o 90 % l.

W 20 l ar zanotowaliśmy ogólną wykrywalność na poziomie 64,6 %, w 2009r - 62,9 %, a
więc wzrost o 1,7 %. Oznacza to, iż policja statystycznie na 100 wykryła prawie 65
przestępstwa popełnione na naszym terenie. W KMP Rybnik wskaźnik ten wyniósł 66,9 %,
można zatem uznać, że wskażnik wykrywalności utrzymuje się od kilku już lat w KP
Gaszowice i KMP Rybnik na wysokim poziomie.
Należy zauważyć, iż wykrywalność Komisariatu Policji w Gaszowicach wyniosła 100 % w
takich kategoriach przestępczości jak:
- krótkotrwały zabór pojazdu, uszkodzenia ciała, rozboje iwymuszenia, bójki i pobicia,
podpalenia, pożary.
Natomiast w innych kategoriach przestępczości, tych najbardziej uciążliwych dla obywateli
policjanci osiągnęli wykrywalność na poziomie: kradzież z włamaniem - 33,3 % /było 12 %1,
zniszczenia mienia - 41, 7 % l było 62,3 %1, kradzieże mienia 23,5 % l było 15,6 % l,
oszustwa - 60 %.

W roku 201 ar na terenie działania KP Gaszowice 14 nieletnich popełniło łącznie 17 czynów
karalnych, co stanowiło wskaźnik 5.4 % udziału nieletnich do ogólnej liczby przestępstw



stwierdzonych. W roku 2009 wskaźnik ten wyniósł 6,7 %, zaś 10nieletnich dopuściło się 11
czynów karalnych. Jak wynika z powyższego nieznacznie wzrosła ilość nieletnich popełniają-
cych czyny karalne, jak i samych czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, natomiast
zmniejszył się wskaźnik udziału nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw.
Czyny karalne nieletnich dotyczyły gównie takich przestępstw jak zniszczenia mienia, groźby
karalne, naruszenie nietykalności cielesnej, kradzieże z włamaniem do obiektów.

Pracownicy Ogniwa Kryminalnego przeprowadzili również 143 I było 93 I czynności spraw-
dzających 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 - 64 I było 44 I czynności sprawdzających,

Lyski - 42 I było 36 I -11-,
Jejkowice - 23 I było 18 I -I/-
Rybnik - 14 czynności sprawdzających.

Należy tu nadmienić, że aż w 16przypadkach prowadzono czynności sprawdzające dat.
nagłego zgonu osoby w wyniku bądź choroby, bądź popełnionego samobójstwa lub z innej
przyczyny I Czernica - 4, Szczerbice - 3, Łuków ŚI. - 3, Jejkowice - 2, Gaszowice, Dzimierz,
Sumina, Żytna - 1 l.W roku 2009 odnotowano 12 nagłych zgonów.

2. Wyniki i efekty pracy funkcjonariuszy KP Gaszowice w płaszczyźnie prewencyjnej.

W 201 Orpolicjanci z KP Gaszowice zatrzymali na gorącym uczynku popełnionego przestę-
pstwa 19 sprawców przestępstw, w roku 2009 - 9 sprawców.
Byli to głównie sprawcy uszkodzeń ciała ipobić, włamań do obiektów, kradzieży i zniszcze-
nia mienia, znęcania, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia funkcjonariuszy w
czasie wykonywania obowiązków.

Funkcjonariusze KP Gaszowice przeprowadzili łącznie aż 786 interwencji domowych i w
miejscach publicznych, to jest o 68 mniej niż w 2009r :
- Gaszowice - 342 \ było 418 \,
- Lyski -' 282 \ było 249 \,
- Jejkowice - 146 \ było 169 \.
- Rybnik 16 \ było 18 \
Natomiast policjanci z KMP Rybnik przeprowadzili 27 interwencji na naszym terenie, z
uwagi na wykonywanie w tym samym czasie innych czynności przez policjantów KP Gaszo-
wice na terenie Rybnika lub miast ościennych / np. zabezpieczanie imprez, przejazdów kibi-
ców do Wodzisławia Śl, doprowadzanie osób do Zakładów Karnych, Aresztów Śledczych /..
Duża ilość interwencji policji wynika głównie z dużej ilości zgłoszeń obywateli i zdecydo-
wanej ich reakcji na naruszenia ładu i porządku, co należy uznać za właściwe. Z tego 247
interwencji zaistniało w miejscach publicznych, zaś 230 interwencje zaistniały w domach
prywatnych, zaś 293 interwencji miało inny charakter. Ustalono że większość osób wobec
których interweniowali policjanci znajdowało się pod wpływem alkoholu.
W związku z występowaniem zagrożenia dla życia domowników 46 osób umieszczono do
wytrzeźwienia w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych przy KMP w Rybniku lub
jednostkach sąsiednich /było 49/. Ponadto l 2 osób nietrzeźwych doprowadzono do miejsca
zamieszkania.



W trakcie interwencji domowych funkcjonariusze w 29 przypadkach / było 16/ stwierdzili
przemoc domową i sporządzili tzw. Niebieskie Karty celem udzielenia pomocy rodzinom:
- Gaszowice - 14 NK \ było 8 \,
- Lyski - 10 NK \ było 4 \,
- Jejkowice -.5 NK \ była 4 \.

Funkcjonariusze KP Gaszowice sporządzili ogółem 41 wnioski o ukaranie sprawców
wykroczeń do Sądu Rejonowego w Rybniku \ tyle samo co w 2009r \ oraz przeprowadzili 36
czynności zakończonych odmową skierowania spraw do SR Rybnik \ w 2009r - 23 \.
- Gaszowice -19 wniosków i24 odmów 1było 1() i 19 l,
- Lyski - 15 wniosków i8 odmów / było 12 i2 l,
- Jejkowice - 7 wniosków i4 odmowy / było B i2 /.
Większość spraw dot. wykroczeń porządkowych tj. zniszczenia mienia, wysypywania śmieci,
wylewania nieczystości, a także wykroczeń drogowych np. jazda bez uprawnień, jazda bez
dokumentów, spowodowania kolizji drogowych itp.

Policjanci zatrzymali ogółem 20 praw jazdy osobom, które prowadziły pojazd pod wpływem
alkoholu \ w 2009r - 19 \ oraz 56 dowodów rejestracyjnych \ w 2009r - 37 \, z czego:
- Gaszowice - 9 pr. jazdy i 25 dow. rejestr. I było 13 i 15 l,
- Lyski - H' pr. jazdy i 20 dow, rejestr, / było 4 i 12 I,
- Jejkowice - 1 pr. jazdy i 11 dow. rejestr. I było 8 i7 l.

Policjanci KP Gaszowice na terenie trzech gmin zatrzymali ogółem 78 osoby nietrzeźwe 1
było 421 , które prowadziły pojazdy mechaniczne i rowery pomimo posiadania powyżej 0,5
% alkoholu w wydychanym powietrzu. Należy uznać za zadowalające to, że policjanci
skuteczniej ujawniają i eliminują z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. Ale jedno-
cześnie musi niepokoić tak duża liczba osób decydujących się na kierowanie pojazdami będąc
pod wpływem alkoholu, pomimo zaostrzenia kar, licznych akcji propagandowych, apeli do
społeczeństwa. Mimo wydawanych pieniędzy na kampanie społeczne, walkę z alkoholizmem,
zmiany prawa nie ulega poprawie świadomość; społeczna, następuje dalszy wzrost liczby
nietrzeźwych kierujących stwarzających zagrożenie dla siebie i innych użytkowników naszych
dróg.
Dla porównania policjanci KMP w Rybniku na terenie całego powiatu rybnickiego w 201Or
ujawnili 770 nietrzeźwych kierujących.

Policjanci pionu prewencji ogółem nałożyli aż 28t mandaty karne \ w 2009r - 251 \, z czego
w następujących gminach:
- Gaszowice - 140 \ w 2009r - 87 \,
- Jejkowice - 73 \ w2009r - 75 \,
- Lyski - 60 \ W 2069Jr - 80 \. .
- Rybnik -:B: \ było '9 - w czasie zabezpieczeń imprez masowych na terenie miasta\.

Duża część mandatów została nałożona za wykroczenia drogowe / prawie 68 % l, co jest
reakcją policji na liczne ape1e samorządów, mieszkańców, aby zwiększyć represję wobec osób
stwarzających zagrożenie na drogach. Pozostałe 32 % MKK nałożono za wykroczenia
porządkowe np. zakłócanie ładu iporządku publicznego, wjazd do lasu, spożywanie alkoholu
w miejscu publicznym, zniszczenie mienia, niezachowanie środków ostrożności przy
trzymaniu psa itp.
Zastosowano także 149 pouczeń (było 304/, czyli środków oddziaływania poza karnego na
sprawców wykroczeń, uznając ten środek za wystarczający /89 drogowe, 50 porządkowe/o



Na terenie trzech gmin zaistniało ogółem 13 wypadków drogowych /było 131iaż 140 kolizji
drogowych !było 70/ obsługiwanych przez policjantów WRD KMP Rybnik i KP Gaszowice.
W powyższych zdarzeniach drogowych l osoba poniosła śmierć, zaś rannych zostało 16
osób. Dla porównania na drogach całego powiatu zaistniało 99 wypadków drogowych, 1756
kolizji drogowych, zaś śmierć poniosło 15 osób.

)
W rozbiciu na gminy wygląda to następująco:
- Gaszowice -- 5 wypadków i 56 kolizji I 7 osób rannych /,
- Lyski - 4 wypadki i 50 kolizje /1 osoba zginęła, 3 osoby ranne I,
- Jejkowice - 4 wypadki i 34 kolizje 16 osób rannych I.
Najwięcej zdarzeń w ruchu drogowym wystąpiło na głównych drogach w Jejkowicach - 38,
Szczerbieach - 24, Lyskach - 19, Czernicy - 14, Gaszowicach - 12, Żytnej - 6, Raszczycach
- 7, Suminie - 7. v..' tych miejscowościach już od dłuższego czasu wystepuje największe
natężenie ruchu kołowego, a co za tym idzie jest zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

Funkcjonariusze KP Gaszowice prowadzili także szereg czynności poszukiwawczych za
osobami zaginionymi bądź ukrywającymi się przed wymiarem sprawiedliwości.
Odnaleziono 5 osób zaginionych, w tym zwłoki jednego obywatela Niemiec, a także "5
nieletnich, którzy uciekli lub niepowrócili do ośrodków opiekuńczych, domów rodzinnych.
Ujawniono także 10 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, których przekazano
rodzicom i powiadomiono sąd o ich demoralizacji.

Zatrzymano 35 osób poszukiwanych, z czego 12 poszukiwanych listem gończym lub nakazem
odbycia kary w ZK oraz 25 poszukiwanych o ustalenie miejsca pobytu I w 2009r - 39/.
Prowadzona współpraca i współdziałanie policjantów KP Gaszowice i innymi jednostkami
policji, strażnikami, oraz obywatelami umożliwiła zatrzymanie osób poszukiwanych na
terenie woj. śląskiego, całego kraju, a także na terenie innych państw europejskich. Dzięki
ternu w 201Orznacznie zmniejszyła się liczba wszystkich osób poszukiwanych z terenu
podległego KP Gaszowice -- na koniec 2010 zostało 19 osób poszukiwanych.
Dla porównania policjanci KMP w Rybniku iKP Gaszowice w roku 201Ołącznie zatrzymali
lub ujawnili miejsce pobytu 367 "osóbposzukiwanych.

Policjanci KP Gaszowice osiągnęli ponadto w roku 2010 następujące wyniki:
- 1542 osoby legitymowane / było 1634/,
- 557 kontroli pojazdów / było 718 I,
- 515 ujawnionych wykroczeń I było 607 I,
- 18 udzielonych asyst przez policjantów /było 10 I,
- 269 doprowadzeń osób do jednostek policji, do wytrzeźwienia, do Sądu, Prokuratury i
innych / było 172/,
- 23 uzyskanych informacji o sprawcach przestępstw, osobach poszukiwanych, miejscach
przechowywania przedmiotów z przestępstwa - 18 potwierdzonych. / było 25 l,
- 340 czynności typu opinie, wywiady, ustalenia miejsc pobytu itp. / było 380 /,
- 185 osób podejrzanych w prowadzonych sprawach I było 120 I, z czego 4 osoby tymcza-
sowo aresztowano / było 4 /, aż 19 osób dostało dozór policyjny I było 5 /,
- 14 ujawnionych nieletnich sprawców, którzy popełnili 17 czynów karalnych / było 10
nieletnich, którzy popełnili 11 czynów /,
- 99 zabezpieczonych miejsc zdarzeń /przestępstwa, pożary, wypadki drogowe itp. !było 84/.

. ,



3. Podejmowane działania profilaktyczne przez funkcjonariuszy KP Gaszowice.

W roku 20] Onie 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 wzgledu na niezbyt duży stopień zagrożenia przestepczością 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 nmawiania
problemów lokalnych, sposobów ich rozwiązywania I ogółem 45 spotkań l.

Na bieżąco prowadzona była współpraca z pracownikarni Straży Gminnej w Lyskach, a także
Straży Miejskiej w Rydułtowach. Prowadzono wspólne działania, wykonywano szereg czyn-
ności dot. zabezpieczenia imprez masowych i lokalnych np. Dni Gaszowic, Magia Rocka
VIII, Dożynki Powiatowe, Dożynki Gminne, Piecowisko, mecze piłki nożnej itp.
Zabezpieczono szereg imprez masowych na naszym terenie oraz w Rybniku, kilkadziesiąt
lokalnych imprez sportowych I mecze klas A,·C, okręgowej l, festyny kulturalne itp.!.
Wielokrotnie policjanci z KP Gaszowice wspomagali policjantów z Rybnika, Wodzisławia Śl.
i innych jednostek przy zabezpieczeniu meczów ekstraklasy w piłce nożnej imeczów
żużlowych I ligi, koncertów zespołów na terenie Campusu, przejazdów kibiców przez teren
okręgu i innych wydarzeń, imprez kulturalnych.
W sumie policjanci KP Gaszowicebrali udział w 62 zabezpieczeniach imprez masowych na
terenie Rybnika iokolic oraz 2 ustawkach pseudokibicćw na terenie Rybnika.

Dzielnicowi realizowali szereg zadań związanych z profilaktyleją skierowaną do dzieci, mło-
dzieży szkolnej w ramach pogadanek, spotkań w celu przeciwdziałania patologiom - narko-
manii, .alkoholizmowi, a także demoralizacji iprzestępczości nieletnich / ogółem 48
pogadanek I .Realizowali spotkania z najmłodszymi I przedszkolaki, uczniowie klas I-III I
także z udziałem maskotki policji "Sznupka". Prowadzono cykliczne akcje:
- Bezpieczne Ferie 201 o od 15.02 do 28.02.2o.lOr - 7 półkolonii /240 dzieci I, 6 spotkań,
- Sezon 2010 - Bezpieczne Wakacje od 24.0.6 do 31.08.20101'- 10 półkolonii, 11 spotkań

profilaktycznych, 15 kontroli miejsc wypoczynku - łącznie skorzystało z półkolonii 300
dzieci,

- Bezpieczna Droga do Szkoły - od 01 do ] 1.09.201 Or - łącznie 17 spotkań z dziećmi i
wychowawcami, udział wzięło około 280 dzieci I uczniowie klas I i dzieci przedszkolne l.

Pozostałe akcje profilaktyczne:
W czerwcu 20l0r w Lyskach odbyła się VI kolejna edycja akcji profilaktycznej dla

dzieci i młodzieży klas V i VI z gminy Lyski \V ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem
"Zachowaj Trzeźwy Umysł". Wzięło w niej udział około 100 dzieci i 9 wychowawców. Cała
akcja była prowadzona w formie różnych konkursów plastycznych, sprawnościowych,
pogadanek, a także pokazów z udziałem policjantów.

We wrześniu 20 l Orw Szkole Podstawowej w J ejkowicach odbyło się II spotkanie
edukacyjne w rantach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem "Bezpieczeństwo Dziecka na
Drodze - 2010". Wzięło w nim udział około 30 dzieci z klas 1oraz 3 wychowawców i
pnedsta\lJlc\e\e Statoi\ Potska S.A., policji, duchowleilstwa, 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 listopadzie 201Orw Szkole Podstawowej w Lyskach odbyła się kolejna akcja pro-
filaktyczna z udziałem uczniów klas pierwszych z całej gminy Lyski pod hasłem "Bezpieczny
Pierwszak". Wzięło w niej udział 86 uczniów i 11 wychowawców, 3 policjanów z KP
Gaszowice i 1 WRD KMP Rybnik oraz maskotka policji "Sznupek".

Podsumowując rok 2010 można uznać, że praca policjantów z KP w Gaszowicach uległa
dalszej poprawie, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w uzyskanych wynikach, jak i
pozytywnych opiniach obywateli, co jest bardzo ważnym miernikiem ocennym.
Dołozymy starań, aby zaangażowanie funkcjonariuszy w codziennej służbie na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców podległych nam gmin w dalszym ciągu było na wysokim
poziomie, mimo ciągłego borykania sie z wieloma problemami lokalnymi i ogólnokrajowymi.

Skuteczne zwalczanie przestępczości jest możliwe tylko dzięki współdziałaniu wielu
podmiotów, wsparciu lokalnych samorządów, instytucji państwowych i innych, a także całej
społeczności lokalnej. Dlatego w roku 2011 liczymy na dalszą dobrą współpracę z tymi
wszystkimi, dla których ważne jest utrzymanie ładu i porządku publicznego oraz podejmowa-
nie wszelkich działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
W związku z tym mamy nadzieję, że realizowane przez Komisariat Policji w Gaszowicach
działania i zadania w roku 2011 spotkają się z aprobatą zarówno społeczeństwa, jak i lokal-
nych samorządów, a także przyczynią się do osiągnięcia wymiernych efektów i wyników.

W tym miejscu chcemy bardzo podziękować za wszelką okazaną nam pomoc, nie tylko
finansową w minionym 2010 roku, która miała wpływ na naszą mobilność I zakup pojazdów I
oraz zapewniła możliwość prawidłowej i skutecznej realizacji zadań iwykonywania swoich
obowiązków w odpowiednich warunkach.
Zwracamy się także z prośbą o dalsze Wasze wsparcie w roku 2011, które powinno niewątpli-
wie przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa wszyskich obywateli i to nie tylko z
terenu gmin Gaszowice, Jejkowice i Lyski, ale całego powiatu rybnickiego i subregionu.
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