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1. Główne kierunki pracy Policji w roku 2015. 

W 2015 roku, podobnie jak w roku 2014 praca Policji była oparta na realizacji zadań  wynikających 
ze „Strategii Działań  Komendanta Głównego Policji w Warszawie" oraz mierników Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Katowicach na lata 2014-2016. Funkcjonariusze Policji na terenie całego 
woj. śląskiego oraz na terenie obsługiwanym przez Komisariat Policji w Gaszowicach realizowali 
swoje zadania na podstawie obowiązujących i zmieniających się  przepisów, wytycznych oraz niżej 
wymienionych mierników podlegających systematycznej kontroli przez jednostki 

Mierniki ocenne dla Policji wyglądały następująco: 
1. Ograniczenie przestępczości w 7 wybranych kategoriach. 
2. Zwiększenie skuteczności zatrzymań  sprawców przestępstw na gorącym uczynku. 
3. Ograniczenie ilości wypadków drogowych. 
4. Ograniczenie ilości nietrzeźwych kierujących. 
5. Obniżenie czasu reakcji na zdarzenie. 
6. Wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego w związku z przemieszczaniem się  
uczestników imprez sportowych środkami komunikacji publicznej. 
7. Zwiększenie skuteczności poszukiwań  osób zaginionych oraz osób poszukiwanych 
ukrywających się  przed wymiarem sprawiedliwości. 
8. Zwiększenie skuteczności zabezpieczenia i odzysku mienia w sprawach, w których 
motywem przestępstwa była chęć  zysku. 

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gaszowicach realizując zadania w roku 2015 w 
płaszczyźnie prewencyjnej, jak i w płaszczyźnie kryminalnej dążyli do osiągnięcia założonych 
mierników oraz do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie podległych gmin Gaszowice, Lyski i 
Jejkowice, bądź  utrzymanie go na poziomie roku 2014. W trakcie realizacji obowiązków i zadań  
policjanci współdziałali z policjantami z sąsiednich jednostek w takich sprawach jak włamania do 
obiektów, kradzieże mienia oraz z policjantami z całego kraju w sprawach dot. poszukiwania osób, 
oszustw internetowych i bankowych oraz szeregu innych. Ponadto na bieżąco współpracowali ze 
Strażą  Leśną, Strażą  Gminną, Strażą  Miejską, Ochotniczą  i Państwową  Strażą  Pożarną, f-szami 
SOK i leśniczymi, a także z władzami samorządowymi, przedstawicielami lokalnych instytucji, 
szkół, stowarzyszeń  i mieszkańcami podległych miejscowości. Dzięki tej współpracy następowała 
szybka wymiana informacji o zagrożeniach, podejmowano wspólne działania, które znacznie i 
skutecznie przyczyniły się  do poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli. 

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

Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego KP Gaszowice wszczęli i przeprowadzili ogółem 246 
postępowań  przygotowawczych z terenu gmin Gaszowice, Lyski i Jejkowice, tj. łącznie o 37 
więcej niż  w 2014r. 
Gmina/ Ilość  wszczętych Ilość  wszczętych Różnica 
Miasto postępowań  — rok 2014 postępowań  — rok 2015 

Lyski 81 68 - 13 

Gaszowice 84 97 ,+ 13 

Jejkowice 39 41 2 

Rybnik 5 40 j+ 35 

Jak wynika z powyższego zestawienia znacząco spadła ilość  przestępstw w gminie Lyski, zaś  
wzrosła w gminie Gaszowice. Ponadto przeprowadziliśmy więcej o 35 postępowań  z terenu 
Rybnika dot. oszustw internetowych / Allegro, OLX /. 



Na 246 prowadzonych postępowań  przygotowawczych 128 dotyczyło przestępstw skierowanych 
przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, czyli przestępstw o charakterze kryminalnym / w 2014r — 118 /. 
Dla porównania ilość  przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu / czyli tych najbardziej 
uciążliwych dla społeczeństwa/ w poszczególnych gminach wyglądała następująco: 
- Lyski — 11 włamań  do obiektów, 3 kradzieże mienia, 7 zniszczeń  mienia, 1 pobicie, 2 uszkodzenia 
ciała, 3 pożary. 
- Gaszowice — 8 włamań  do obiektów, 8 kradzieży mienia, 5 zniszczeń  mienia, 1, pobicie, 6 
uszkodzeń  ciała. 
- Jejkowice — 4 włamań  do obiektów, 2 kradzieże mienia, 2 zniszczenia mienia, 2 uszkodzenia 
ciała, 2 ujawnienia narkotyków. 

Ogółem w 2015r zanotowano następującą  ilość  przestępstw: 
- 13 kradzieży mienia / było 22/, 
- 23 włamania do obiektów / było 24 /, 
- 14 zniszczeń  mienia / było 8 /, 
- 2 bójki, pobicia / było 2 /, 
- 10 uszkodzeń  ciała / było 6 /, 
- 42 przestępstwa z art. 178a par. 1, 2 kk - nietrzeźwi kierujący / było 50 /, 
- 14 znęcań  / było 13 /, 
- 71 oszustwa, czego 40 z terenu Rybnika / było 23 /, 
- 6 wypadków drogowych / było 7 /, 
- 3 pożary / było 4 /, 

2 nagłe zgony osób, samobójstwa / było 2 /, 
3 posiadanie narkotyków / było 1 / 
45 innych przestępstw / było 471- były to groźby karalne-7, nie stosowanie się  kierowców do 

wyroków sądowych-6, przywłaszczenia mienia-5, a także samowola budowlana-3, „stalking"-4, 
znieważenia funkcjonariuszy-4, nie alimentacja-13, uczynienie linii energetycznej niezdatną  do 
użytku-1, krótkotrwałe użycie pojazdu-2. 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015r - w porównaniu do 2014r — wzrosła liczba zniszczeń  
mienia / o 40 % 1, uszkodzeń  ciała / o 40 % /, posiadanie narkotyków / o 66 % /, oszustw / o 65% I. 
Ilość  zdarzeń  w pozostałych kategoriach bądź  spadła np. kradzieże mienia / o 40 % /, nietrzeźwych 
kierujących / o 15 1, pożary / o 25 %/, bądź  utrzymała się  na poziomie z roku 2014 np. bójki, 
pobicia, bądź  w ogóle nie zaistniała np. rozboje, wymuszenia rozbójnicze. 

Jednostka Wykrywalność  Wykrywalność  Różnica Wykrywalność  Wykrywalność  Różnica 
ogólna 2014 ogólna 2015 kryminalna kryminalna 

2014 2015 

KP 73,2 Vo 66,7 % -6,5% 66,7% 67,2% +0,5% 
Gaszowice 

KMP 69,3% 71,5% +2,2% 60,4% 60,5% +0,1% 
Rybnik 

Jak wynika z powyższego zestawienia, zarówno policjanci KP Gaszowice, jak i KMP Rybnik 
nieznacznie, ale jednak poprawili wykrywalność  przestępstw kryminalnych w roku 2015. 

Oto przykłady kilku wydarzeń, które poruszyły opinią  publiczną, a które zaistniały na terenie 
podległym działalności Komisariatu Policji w Gaszowicach: 
1/ Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym na terenie gminy Jejkowice, gdzie kierujący 
motocyklem stracił  panowanie nad pojazdem i zmarł  w wyniku odniesionych obrażeń. 
2/ W lutym policjanci zatrzymali mieszkańca Jejkowic, który posiadał  przy sobie 32 g suszu 



konopii indyjskich. 
3/ W kwietniu w Lyskach na drodze publicznej nn sprawca oddał  strzał  z nieustalonej broni w 
stronę  małoletniego mieszkańca gminy powodując u niego ranę  stopy. 
4/ We wrześniu w mieszkaniec Czernicy został  pobity przez kilka innych osób — sprawcy ustaleni i 
zatrzymani. 
5/ W październiku mieszkaniec Jejkowic dokonał  wewnątrzwspólnotowego nabycia i przewozu z 
Republiki Czeskiej do polski środków odurzających w postaci marihuany. 

Pracownicy Ogniwa Kryminalnego przeprowadzili również  248 / było 150 / 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. 

Gmina Czynności sprawdzające 2014 Czynności sprawdzające 2015 Różnica 

Gaszowice 

Lyski 

70 93 + 23 

50 68 + 18 

Jejkowice 21 

9 

32 +11 

+ 46 Rybnik 55 / oszustwa / 

Czynności wyjaśniające dot. przestępstw pospolitych jak oszustwa, nie alimentacja, przywłaszcze-
nia mienia, kradzieże, groźby karalne, ale także molestowanie seksualne, uśmiercenie zwierzęcia, 
przesunięcie kamieni granicznych, „Stalking", przejęcie konta internetowego. 
Należy tu nadmienić, że tylko w 10 przypadkach prowadzono czynności sprawdzające dot. nagłego 
zgonu osoby w wyniku bądź  choroby, bądź  popełnionego samobójstwa lub z innej przyczyny. 
W roku 2014 odnotowano 8 przypadków postępowań  w sprawie nagłego zgonu obywatela.. 

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

W 2015r policjanci z KP Gaszowice zatrzymali na gorącym uczynku popełnionego przestępstwa aż  
82 sprawców przestępstw, którzy popełnili łącznie 80 przestępstw / w 2014r — tylko 28 sprawców /. 
Byli to głównie sprawcy włamań  do obiektów, zniszczenia mienia, kradzieży mienia, prądu, 
posiadania narkotyków, uszkodzenia ciała, znęcania, znieważenia funkcjonariuszy w czasie 
wykonywania obowiązków oraz 42 nietrzeźwi kierujący, z których 7 posiadało czynne zakazy 
sądowe prowadzenia pojazdów. 

Funkcjonariusze KP Gaszowice przeprowadzili łącznie 956 interwencji domowych i w miejscach 
publicznych, to jest o 65 więcej niż  w 2014r, kiedy to przeprowadzono 891 interwencji: 

Gmina Interwencje 2014 Interwencje 2015 Różnica 

Gaszowice 409 490 + 81 

Lyski 339 319 - 20 

Jejkowice 138 139 + 1 

Rybnik 5 8 + 3 

W roku 2015 policjanci z KMP Rybnik przeprowadzili 25 interwencji na naszym terenie, z uwagi 
na wykonywanie w tym samym czasie innych czynności przez policjantów KP Gaszowice na 
terenie Rybnika / np. zabezpieczanie imprez, przejazdów kibiców, doprowadzanie osób do 
Zakładów Karnych, Aresztów Śledczych /. 



Niebieskie Karty 2014 Niebieskie Karty 2015 
	

Różnica 

9 
	

9 
	

b/z 

3 
	

7 
	

+4 

4  	[3_ 	 -1 

Rosnąca liczba interwencji policji wynika z dużej ilości zgłoszeń  obywateli i zdecydowanej ich 
reakcji na naruszenia ładu i porządku, co należy uznać  za właściwe. Większość  interwencji, bo aż  
714 zaistniało w miejscach publicznych, 242 interwencje zaistniały w domach prywatnych. 
Znaczna ilość  osób wobec których interweniowali policjanci znajdowało się  pod wpływem 
alkoholu. W trakcie interwencji domowych policjanci doprowadzili do wytrzeźwienia 46 osoby / w 
tym dwie kobiety / i umieścili bądź  w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych przy KMP w 
Rybniku, bądź  w Izbie Wytrzeźwień  bądź  w jednostkach sąsiednich /było 47/. Ponadto 25 osób 
nietrzeźwych doprowadzono do miejsca zamieszkania. Ogółem policjanci w całym 2015 roku 
doprowadzili do jednostek Policji 228 osób celem wykonania z ich udziałem czynności 
prewencyjnych bądź  procesowych. 
W trakcie interwencji domowych funkcjonariusze w 19 przypadkach / było 16 / stwierdzili 
przemoc domową  i sporządzili tzw. Niebieskie Karty celem udzielenia pomocy rodzinom: 

Gmina 

Gaszowice 

Lyski 

Jejkowice 

W 2015r nastąpiła nieznaczna zmiana w składach osobowych Zespołów Interdyscyplinarnych, 
które zajmują  się  problematyką  Niebieskich Kart. W ich skład w dalszym ciągu wchodzą  
Komendant KP Gaszowice i Dzielnicowi, pracownicy OPS, kuratorzy zawodowi z SR w Rybniku, 
pedagodzy szkolni. Odbywają  się  cykliczne spotkania członków zespołów, a w każdym spotkaniu 
bierze udział  funkcjonariusz KP w Gaszowicach. Materiały dot. funkcjonowania Zespołów Inter-
dyscyplinarnych, materiały ze spotkań  oraz przepisy regulujące ich funkcjonowanie są  gromadzone 
przez Kierowników tych Zespołów i wykorzystywane w ramach procedury „Niebieska Karta". 

Funkcjonariusz KP Gaszowice zajmujący się  problematyką  wykroczeń  sporządził  ogółem 112 
wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń  i przesłał  je do Sądu Rejonowego w Rybniku \ w 2014r 
—1071 oraz przeprowadził  68 czynności zakończonych odmową  skierowania spraw do SR Rybnik 1 
w 2014r - 81 1. 
Większość  spraw dot. wykroczeń  porządkowych tj. nieobyczajne wybryki, paserstwo, zniszczenia 
mienia, wysypywania śmieci, wylewania nieczystości, spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych, złośliwe niepokojenie, kradzieże, braku obowiązkowych szczepień  zwierząt. 
Natomiast wykroczenia drogowe to głównie: kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień, 
prowadzenie pojazdu pomimo braku dokumentów przy sobie, nietrzeźwi kierujący rowerami, 
spowodowanie kolizji drogowych w stanie po użyciu alkoholu itp. 

Pragnę  zaznaczyć  w tym miejscu, iż  kwota rozdzielająca wykroczenie od przestępstwa czyli 
wartość  progowa w roku 2015 wynosiła 437,50 zł, a w roku 2016 wynosi — 462,50z1. 

Policjanci zatrzymali ogółem 32 prawa jazdy osobom, które prowadziły pojazd pod wpływem 
alkoholu \ w 2014r - 241 oraz  24 dowody rejestracyjne 1  w 2014r — 331, z czego :  

Gmina Prawo jazdy 2014 Prawo jazdy 2015 Dowód rej.2014 Dowód rej.2015 

Gaszowice 8 12 16 10 

Lyski 12 13 13 10 

Jejkowice 4 7 4 4 

Policjanci KP Gaszowice i WRD KMP w Rybniku na terenie trzech gmin zatrzymali ogółem 42 
osób nietrzeźwych / było 50 /, które prowadziły pojazdy mechaniczne i rowery pomimo posiadania 



w organizmie dawki alkoholu powyżej 0,5 % w wydychanym powietrzu / przestępstwo /. 
Nieznacznie, ale jednak spadła liczba osób decydujących się  na kierowanie pojazdami będąc pod 
wpływem alkoholu. To powinno cieszyć  i mam nadzieję, iż  zaostrzenia kar, liczne akcje, apele do 
społeczeństwa, prowadzone kampanie społeczne, zmieniające się  prawo doprowadzą  do poprawy 
świadomości społecznej i nastąpi dalszy spadek nietrzeźwych kierujących stwarzających zagrożenie 
dla siebie i innych użytkowników dróg. 
Dla porównania policjanci KMP w Rybniku na terenie całego powiatu rybnickiego w 2015r 
ujawnili 604 nietrzeźwych kierujących, zaś  w roku 2014r takich kierujących ujawniono 720. 
Na uwagę  zasługuje fakt, iż  w 2015r na drogach przebadano łącznie ponad 166 tys. kierujących na 
zawartość  alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o ponad 102 tys. więcej niż  w roku 2013. 

Policjanci pionu prewencji ogółem nałożyli 272 mandaty karne \ w 2014r — 3521, z czego w 
następujących gminach: 

Gmina 	 Mandaty Karne 2014 Mandaty Karne 2015 	Różnica 

Gaszowice 138 85 - 53 

Lyski 97 76 - 21 

Jejkowice 97 97 b/z 

Rybnik 20 14 - 6 

Znaczna część  mandatów została nałożona za wykroczenia porządkowe / ponad 75 % 1, co jest 
reakcją  policji na liczne apele samorządów, mieszkańców, aby zwiększyć  represję  wobec osób 
stwarzających zagrożenie dla innych, zakłócających ład i porządek publiczny, wjeżdżających do 
lasu, spożywających alkohol w miejscu publicznym, niszczących mienia itp. Pozostałem 25 % 
stanowiły wykroczenia drogowe. Dodać  należy, iż  główny ciężar represji za wykroczenia drogowe 
przejęli policjanci Ruchu Drogowego KMP w Rybniku, którzy już  od dłuższego czasu praktycznie 
każdego dnia pełnią  służbę  na terenie całego powiatu rybnickiego, w tym także na terenie 
podległym KP w Gaszowicach. 
Zastosowano także 439 pouczeń  / było 541 /, czyli środków oddziaływania poza karnego na 
sprawców wykroczeń, uznając ten środek za wystarczający / 85 drogowych /. 

Na terenie trzech gmin w 2015r zaistniało ogółem 6 wypadków drogowych / było 7 / i 80 kolizji 
drogowych / było 75 / obsługiwanych przez policjantów WRD KMP Rybnik i KP Gaszowice. W 
powyższych zdarzeniach drogowych 1 osoba poniosła śmierć, zaś  rannych zostało 5 osób. 
Dla porównania na drogach całego powiatu w 2015r zaistniało 99 wypadków drogowych / w 2014r 
było 1081, 1612 kolizji drogowych / było 15581, śmierć  poniosło 14 osób / było 8 /, a 102 osoby 
zostały ranne / było 121 /. 

W rozbiciu na poszczególne gminy ilość  zdarzeń  drogowych wygląda nast-  u co: 

Gmina Wypadki 2014 Wypadki 2015 Różnica Kolizje 2014 Kolizje 2015 

Gaszowice 	 1 + 1 26 34 

Lyski 2 2 b/z 32 29 

Jej kowice 5 3 -2 17 17 

Najwięcej zdarzeń  drogowych wystąpiło na głównych drogach w następujących miejscowościach: 
-Jejkowicach — 20 / było 22 /, 
-Gaszowicach — 14 / było 16 /, 
-Szczerbicach — 9 / było 10 /, 
-Czernicy — 	6 / było 8 /, 

Różnica 

+ 8 

- 3 

b/z 



-Lyskach — 	141 było 5/, 
-Pstrążnej — 	2 / było 4 /, 
-Suminie — 	3 / było 4 /, 
-Zwonowicach — 2 / było 4 /, 
-Raszczycach — 2 / było 3 /. 

Najbardziej zagrożone zdarzeniami drogowymi ulice na podległym terenie to: 
- Jejkowice ul. Główna — 10 zdarzeń, 
- Lyski ul. Rybnicka — 	7 -//-, 
- Czernica ul. Wolności — 	6 -//-, 
- Gaszowice ul. Rybnicka — 5 -//-. 

Funkcjonariusze KP Gaszowice prowadzili także szereg czynności poszukiwawczych za osobami 
zaginionymi bądź  ukrywającymi się  przed wymiarem sprawiedliwości. 
Odnaleziono 5 osób zaginionych, a także 8 nieletnich, którzy uciekli z domów rodzinnych lub 
ośrodków i placówek opiekuńczych. Ujawniono także 14 nieletnich znajdujących się  pod wpływem 
alkoholu, których przekazano rodzicom i powiadomiono sąd o ich demoralizacji. 

Zatrzymano 12 osób poszukiwanych listem gończym lub wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu / w 
2014 r było 19 /. Ponadto zatrzymano 27 poszukiwanych, którzy na mocy nakazu sądu lub 
prokuratury zostali osadzeni w Zakładzie Karnym celem odbycia kary pozbawienia wolności / w 
2014r było to 20 poszukiwanych /. 
Prowadzona współpraca i współdziałanie policjantów KP Gaszowice z innymi jednostkami policji, 
obywatelami, a także policjantami z innych krajów umożliwiła zatrzymanie osób poszukiwanych na 
terenie woj. śląskiego, całego kraju, a także na terenie innych państw europejskich. 
W chwili obecnej policjanci z KP w Gaszowicach prowadzą  czynności poszukiwawcze zlecone 
przez sąd i prokuraturę  za 18 osobami poszukiwanymi. 

Policjanci KP Gaszowice osiągnęli ponadto w roku 2015 następujące wyniki: 
- 1822 osoby legitymowane 	 / było 2424 /, 
- 228 kontroli pojazdów 	 / było 564 /, 
- 891 ujawnionych wykroczeń 	 / było 1081 /, 
- 25 udzielonych asyst przez policjantów 	 / było 15 /, 
- 276 doprowadzeń  osób do jednostek policji, do wytrzeźwienia, do Sądu, Prokuratury i innych / 
było 247 /, 
- 38 uzyskanych informacji o sprawcach przestępstw, osobach poszukiwanych, miejscach 
przechowywania przedmiotów z przestępstwa — 28 potwierdzonych. 	/ było 39 /, 
- 1196 czynności typu opinie, wywiady, ustalenia miejsc pobytu itp. 	/ było 1203 /, 
- 117 osób podejrzanych w prowadzonych sprawach / było 110 /, z czego 1 osobę  tymczasowo 
aresztowano / było 1 /, 7 osób dostało dozór policyjny / było 11 /, 
- 75 zabezpieczonych miejsc zdarzeń  /przestępstwa, pożary, wypadki drogowe, odnalezione 
niewybuchy /było 55/. 
- 4 odnalezione pojazdy skradzione na terenie Rybnika i miast ościennych. 

4. Podejmowane działania wobec nieletnich przez funkcjonariuszy KP Gaszowice: 
-17.02.2015r - ujawniono nieletniego / lat 16 / w miejscu publicznym w Czernicy pod wpływem 
alkoholu - 1,76 promila — postępowanie w sprawie demoralizacji. Powiadomiono Sąd Rodzinny w 
Rybniku. 
- 29.06.2015r — w Gaszowicach ujawniono nieletniego lat 16 prowadzącego motorower po użyciu 
alkoholu — 0,11 mg/l — powiadomiono Sąd Rodzinny w Rybniku. 
- 30.07.2015r w Gaszowicach ujawniono nieletniego lat 16 prowadzącego motorower pod 
wpływem alkoholu — 0,89 promila - powiadomiono SR w Rybniku. 



- 23.08.2015r w Zwonowicach ujawniono nieletniego lat 16 pod wpływem alkoholu — 2,42 promila 
alkoholu - powiadomiono SR w Rybniku. 
- 24.04.2015r w Jejkowicach ujawniono nieletniego lat 14, który proponował  nieletnim zakup 
dopalaczy - powiadomiono SR w Rybniku. 
- 09, 13, 28 maja 2015r nieletni z Jejkowic lat 15 na terenie Rybnika, Bełku, innych miejsc posiadał  
i zażywał  środki odurzające w postaci marihuany - powiadomiono SR w Rybniku. 

5. Podejmowane działania profilaktyczne przez funkcjonariuszy KP Gaszowice.  

W roku 2015 Komendant KP Gaszowice oraz dzielnicowi uczestniczyli w prawie 212 spotkaniach z 
mieszkańcami, sołtysami, samorządowcami, pracownikami UG, w tym także uczestniczyli w 
sesjach rad gmin i komisjach, spotkaniach z wójtami oraz innymi podmiotami w celu omawiania 
problemów lokalnych, sposobów ich rozwiązywania. 

Na bieżąco prowadzono współpracę  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, Dożynki Powiatowe, Dożynki Gminne, Motorockowisko w Bogunicach, 
mecze piłki nożnej klasy okręgowej i niższych, wyścigi samochodowe, rajdy rowerowe i wiele 
innych na terenie gmin Gaszowice, Lyski i Jejkowice. 
Zabezpieczono ponadto szereg imprez masowych na terenie głównie Rybnika i sąsiednich miast 
mających charakter sportowy, kulturalny. Policjanci z KP Gaszowice wspomagali policjantów z 
Rybnika, Wodzisławia Śl., Gliwic i innych jednostek przy zabezpieczeniu meczów ekstraklasy w 
piłce nożnej i meczów żużlowych I ligi, koncertów zespołów na terenie Campusu, przejazdów 
kibiców, wyścigów kolarskich, biegów, rajdów samochodowych i rowerowych oraz innych 
wydarzeń  sportowych na terenie powiatu, czy też  regionu. 

Policjanci KP Gaszowice, głównie dzielnicowi oraz Komendant realizowali szereg zadań  
związanych z profilaktyką  skierowaną  do dzieci, młodzieży w ramach pogadanek — ogółem 44 
pogadanki. Realizowali spotkania z najmłodszymi / przedszkolaki, uczniowie klas I-III /, także z 
udziałem maskotki policji „Sznupka". Prowadzono cykliczne akcje: 
— Bezpieczne Ferie — 5 półkolonii / 180 dzieci /, 4 spotkania, 
— Sezon 2015 - 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 / uczniowie klas I i dzieci przedszkolne / 

Pozostałe akcje profilaktyczne: 
- W czerwcu 2015 w ramach akcji "Sezon-Bezpieczne Wakacje" przeprowadzono 8 pogada- nek 
w szkołach, z udziałem łącznie 245 dzieci ze szkół  podstawowych. 
Policjanci w ramach akcji "Sezon - Bezpieczne Wakacje" w lipcu i sierpniu 2015 przeprowadzili 4 
pogadanki, 2 spotkania z uczestnikami półkolonii / 65 dzieci /, kontrolowali tereny szkolne, boiska, 
place zabaw, stawy - nie stwierdzono nieprawidłowości 
- Policjanci w ramach akcji "Bezpieczna Droga do Szkoły" we wrześniu 2015r przeprowadzili 12 
pogadanek, spotkań  z uczniami klas I-ych i przedszkolakami / 240 dzieci, 18 wychowawców, 
pedagogów /. Ponadto prowadzili kontrole terenów szkolnych, kontrole drogowe w poblizu szkół. 
- Dzielnicowy i Komendant KP w dniu 21.10.2015r w SP Lyski uczestniczyli w akcji "Bezpieczny 
Pierwszak", gdzie promowano bezpieczne zachowanie na drodze, przekazano odblaski, upominki, 
przeprowadzono gry, zabawy przy udziale maskotek "SZNUPEK" i "NUTI". W akcji wzięło udział  
154 dzieci z wszystkich klas pierwszych gminy Lyski oraz 11 opiekunów 
- W dniu 17.11.2015r. o godz. 11.00 w Gimnazjum w Piecach przy ul. Rydułtowskiej odbyła się  
debata "Narkotyki kradną  życie"z uczniami i pedagogami z Gimnazjum w Piecach, Jejkowicach, 



Jankowicach i Świerklanach, w czasie której omówiono zagrożenia mogące wystąpić  w związku z 
posiadaniem, zażywaniem, kupnem, rozpowszechnianiem środków narkotycznych i psychotropo-
wych, w tym tzw. „Dopalaczy" oraz zasady bezpiecznego zachowania w szkole, roli szkoły, innych 
instytucji w walce z narkotykami. 
Uczestniczyło w niej 4 pedagogów z poszczególnych gimnazjów, 46 uczniów, Wójt gminy 
Gaszowice i Komendant KP Gaszowice. 

5. Podsumowanie i podziękowania samorządom, podmiotom zewnętrznym za współpracę. 

Podsumowując rok 2015r chcemy bardzo podziękować  za wszelką  okazaną  nam pomoc w minio-
nym roku, która miała wpływ na naszą  działalność  oraz zapewniła możliwość  prawidłowej i 
skutecznej realizacji postawionych przed nami zadań. 

Dołożymy starań, aby codzienna służba funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Gaszowicach na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców podległych nam gmin przynosiła zakładane skutki i 
efekty. Mamy też  świadomość, iż  ilość  zadań  zlecanych Policji, ilość  poleceń  stale rośnie i wymaga 
od nas jeszcze większego zaangażowania, aby sprostać  wymaganiom i właściwie dbać  o 
bezpieczeństwo obywateli. 
Jak już  częstokroć  wspominałem na spotkaniach z mieszkańcami i lokalnym samorządem zwal-
czanie przestępczości jest możliwe tylko przy zaangażowaniu i współdziałaniu wielu podmiotów, 
wsparciu lokalnych samorządów, instytucji państwowych i innych, a także całej społeczności 
lokalnej. 
W związku z tym mamy nadzieję, że realizowane przez Komisariat Policji w Gaszowicach 
działania i zadania w roku 2016 spotkają  się  z aprobatą  zarówno społeczeństwa, jak i lokalnych 
samorządów, a także przyczynią  się  do osiągnięcia wymiernych efektów i wyników. 

Liczymy także na dalszą  dobrą  współpracę  z tymi wszystkimi podmiotami, które podejmują  
wszelkiego rodzaju działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w podległych nam gminach i 
na rzecz naszych obywateli. 

Dziękując za okazaną  pomoc w roku 2015 prosimy o dalsze Wasze wsparcie w bieżącym roku. 
Jestem pewien, że to przyczyni się  do poprawy stanu bezpieczeństwa wszystkich obywateli z terenu 
gmin Gaszowice, Jejkowice i Lyski oraz wszystkich tych, którzy będą  takiej pomocy od policji 
potrzebowali i oczekiwali. 
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