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1. Glowne kierunki pracy Policji w roku 2018. 

W 2018 roku, podobnie jak w latach 2017 i 2016 praca Policji byla oparta na realizacji 
zadari wynikajqcych ze „Strategii Dzialari Komendanta Glownego Policji w Warszawie" oraz 
miernikow Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach. Funkcjonariusze Policji na terenie 
calego woj. slq.skiego oraz na terenie obslugiwanym przez Komisariat Policji w Gaszowicach 
realizowali swoje zadania na podstawie obowiqzujqcych i zmieniajqcych sic przepisow, wytycznych 
oraz miernikow podlegajqcych systematycznej kontroli przez jednostki nadrzcdne. 

Strategia dzialali Komendanta Glownego Policji na lata 2016 - 2018: 

1. Zwickszenie efektywno§ci dzialari Policji na rzecz wzmocnienia wspolpracy ze spoleczeristwem 
2. Podniesienie skutecznoki dzialari Policji w identyfikacji i zwalczaniu najwickszych 

wspolczesnych zagrokri, w tym cyberprzestcpczo§ci. 
3. Wzrost skutecznaki dzialari Policji w zwalczaniu przestcpczoki najbardziej ucigiliwej 

spolecznie 
4. Dzialania Policji ukierunkowane na poprawc bezpieczeristwa w ruchu drogowym 
5. Optymalizacja dzialari Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeristwa imprez masowych 
6. Podniesienie jakoki i efektywnoki pracy Policji poprzez sukcesywne podwy2szanie kompetencji 

zawodowych funkcjonariuszy i pracownikow Policji 
7. Doskonalenie jakaki zadaii realizowanych przez policjantow i pracownikow Policji poprzez 

zapewnienie optymalnych warunkow pelnienia sluiby/pracy 
8. Realizacja programu „Dzielnicowy blikj nas" 
9. Odtwarzanie zlikwidowanych posterunkow 

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gaszowicach realizujqc zadania w roku 2018 w 
plaszczyinie prewencyjnej, jak i w plaszczyinie kryminalnej dq41i do poprawy bezpieczeristwa na 
terenie podleglych gmin Gaszowice, Lyski i Jejkowice, bqdi utrzymanie go na poziomie roku 2017. 
Narzcdziami, ktore mialy do tego doprowadzi6 byly mierniki ocenne wyznaczone przez KWP w 
Katowicach dla wszystkich jednostek Policji woj. 	Policjanci w codziennej sluzbie mieli 
za zadanie dbg o poprawc bezpieczeristwa realizujqc poniisze zadania takie jak : 

- Ograniczenie przestcpczoki w 7 wybranych kategoriach. 
- Zwickszenie skutecznoki zatrzymaii sprawcow przestcpstw na gorqcym uczynku. 
- Ograniczenie iloki wypadkow drogowych. 
- Ograniczenie iloki nietrzeiwych kierujqcych. 
- Obniknie czasu reakcji na zdarzenie. 
- Wzrost poczucia bezpieczelistwa spolecznego w zwiqzku z przemieszczaniem sic 
uczestnikow imprez sportowych §rodkami komunikacji publicznej. 
- Zwickszenie skutecznoki poszukiwari ()sob zaginionych oraz °sob poszukiwanych 
ukrywajqcych sic przed wymiarem sprawiedliwoki. 
- Zwickszenie skutecznoki zabezpieczenia i odzysku mienia w sprawach, w ktorych 
motywem przestcpstwa byla chco zysku. 

W trakcie realizacji obowiqzkow i zadari policjanci wspoldzialali z policjantami z sqsiednich 
jednostek oraz z terenu calego kraju w takich sprawach jak wiamania do obiektow, kradzie2e 
mienia, poszukiwania osob, oszustw internetowych i bankowych oraz szeregu innych. Ponadto na 
bieiqco wspolpracowali ze Stra4 Lesnq, Stra4 Gminnq, Stra4.  Miejskq, Ochotniczq i Paristwowq 
Stra4 P&arnil, f-szami SOK i le§'niczymi, a talde z wladzami samorzqdowymi, przedstawicielami 
lokalnych instytucji, szkol, stowarzyszen i mieszkalicami podleglych miejscowoki. Dzicki tej 



wspolpracy nastQpowala szybka wymiana informacji o zagro2,eniach, podejmowano wspolne 
dzialania, ktore przyczynily siQ do utrzymania stanu bezpieczeristwa obywateli na dobrym 
poziomie. 

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

Funkcjonariusze Zespolu Kryminalnego KP Gaszowice ( stan etatowy 4 ) wszczQli i 
przeprowadzili ogolem 286 postepowari przygotowawczych z terenu gmin Gaszowice, Lyski i 
Jejkowice, tj. lqcznie o 64 wiecej niz w 2017r. 

Gmina/ 'loge wszczetych IlogC wszczetych Roinica 
Miasto postepowari — rok 2017 postepowari — rok 2018 

Lyski 81 90 +9 

Gaszowice 80 131 + 51 

Jejkowice 24 34 + 10 

Rybnik 37 31 	 -6 

Jak wynika z powyszego zestawienia wzrosla ilosc przestwstw we wszystkich gminach 
(Lyski, Gaszowice, Jejkowice), zag zmalala nieznacznie iloSc postQpowari nadeslanych i 
prowadzonych z terenu Rybnika dotycmcych glownie niealimentacji. 
Na 222 przestwstw stwierdzonych 170 dotyczylo przestQpstw o charakterze kryminalnym / w 
2017r 138 — 81 / 
Dla porownania ilosc przestQpstw w 7 wybranych kategoriach tj. przeciwko zyciu, zdrowiu i mieniu 
czyli tych najbardziej uci4iliwych dla spoleczeristwa, wzrosla z 31 w 2017r. do 50 w 2018r. 

W poszczegOlnych gminach wyglqda to nastwujqco: 
- Lyski — 5 wiamli do obiektow, 4 kradzie4 mienia, 4 zniszczenia mienia, 3 uszkodzenia ciala, 1 
rozboj 
- Gaszowice — 6 wlaman do obiektow, 7 kradzieiy mienia, 5 uszkodzeri ciala, 3 zniszczenia mienia, 
1 rozboj, 1 pobicie 
- Jejkowice — 3 wlamania do obiektow, 2 kradziee mienia, 3 uszkodzenia ciala, 2 zniszczenia 
mienia 

Ogolem w 2018r stwierdzono 222 roznego rodzaju przestQpstw w stosunku do 138 w 2017r. 

co daje wzrost o 84. Podobny wzrost zanotowano w przestepstwach kryminalnych gdzie w 2018r. 
zanotowano ich o 89 wiQcej niz w 2017r. ( 81 — 2017r. do 170 — 2018r. ) Wzrost zanotowano 
rowniez w ilosci stwierdzonych przestQpstw najbardziej uci#liwych tzw. 7 kategoriach z 31 w roku 

2017 do 50 w 2018r. - o 19 wiQcej. 

Spadki zanotowano w kategorii przestepstw takich jak przestQpczok gospodarcza, 
uszczerbek na zdrowiu, kradzie2 cudzej rzeczy, kradziei samochodu. Wzrost natomiast nastapil w 
kategoriach: rozboj, pobicie, kradzie2, z wiamaniem, oraz uszkodzenie rzeczy. Systematycznie z 
roku na rok wzrasata ilog6 prowadzonych postQpowari dot. niealimentacji. Przyczynila siQ do tego 
zmiana przepisow reguluWych S*ciaganie tego typu przestQpstw. 



Wykrywalnok przestcpstw ksztaltowala sic na wysokim poziomie co przedstawia poniisza 
tabela: 

Jednostka Wybywalnak 
ogolna 2017 

Wykrywalnok 
ogolna 2018 

Roinica Wykrywalnok 
kryminalna 

Wykrywalnok 
kryminalna 

Roinica 

2017 2018 

KP 76,0 % 77,4 % + 1,4% 75,3 % 80,5 % + 5,2% 
Gaszowice 

KMP 77,4 % 79,6 % + 2,2% 74,5 % 77,0 % + 2,5% 
Rybnik 

Jak wynika z powy2szego zestawienia zarowno w KP Gaszowice jaki i w KMP Rybniku 
wzrosla ogolna wykrywalnok oraz wykrywalnok przestQpstw kryminalnych w por6wnianiu do 
roku poprzedniego. 

Funkcjonariusze Ogniwa Kryminalnego przeprowadzili rownie 201 / bylo 243 / czynnoki 
sprawdzajqcych pod kqtem ustalenia czy i jakie zaistnialo przestcpstwo. Czynnoki to byly efektem 
m.in. interwencji domowych, listow od mieszkaricow, obywateli, doniesien i zawiadomieri 
kierowanych przez instytucje, urzQdy przekazywane za porednictwem Prokuratury Rejonowej w 
Rybniku. 

Gmina Czynnoki sprawdzafire 2017 Czynno§ci sprawdzajcice 2018 Roinica 

Gaszowice 86 106 + 20 

Lyski 68 58 - 10 

Jejkowice 17 28 + 11 

Rybnik 72 9 63 

Czynnoki sprawdzajqce dotyczyly przestQpstw pospolitych takich jak: wyludzenia kredytu, 
nielegelne podlqczenie prqdu, samowola budowlana, oszustwa, niealimentacja, kradzieie i 
przywlaszczenia mienia, znQcania, groiby karalne, ukrywanie dokumentow itp. 

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

W 2018r policjanci z KP Gaszowice zatrzymali na gorqcym uczynku popelnionego 
przestqpstwa 45 sprawcow przestQpstw, ktorzy popelnili lqcznie 48 przestcpstw. 
Byli to glownie sprawcy zniszczenia mienia, kradzie4 mienia, uszkodzenia ciala, znQcania, 
zniewaenia funkcjonariuszy w czasie wykonywania obowiqzkOw, rozboju oraz 30 nietrzeiwych 
kierujqcych, z ktorych kilku posiadalo czynne zakazy sqdowe prowadzenia pojazdow. 

Funkcjonariusze KP Gaszowice przeprowadzili lqcznie 1138 interwencji domowych i w 
miejscach publicznych, to jest o 208 wiQcej nii w 2017r, kiedy to przeprowadzono 930 interwencji: 



Gmina Interwencje 2017 Interwencje 2018 Roinica 

Gaszowice 404 593 + 189 

Lyski 386 391 +5 

Jejkowice 140 154 + 14 

RAZEM 930 1138 + 208 

Liczba interwencji policji wzrosla ale mokia stwierdzi6, ze w przeciqgu kilku 
ostatnich lat utrzymuje siq na zbliionym poziomie. Obywatele do swojej dyspozycji obecnie majq 
dostqp do systemow teleinformatycznych, noSnikow, aplikacji internetowych typu "Moja 
Komenda", "Krajowa Mapa Zagr&enia Bezpieczenstwa" itp. Ponad polowa interwencji zaistniala 
w miejscach publicznych, pozostale w domach prywatnych. Rok rocznie okolo 65% osob wobec 
ktorych interweniujq policjanci znajduje siq pod wplywem alkoholu. W trakcie interwencji 
domowych policjanci doprowadzili do wytrzeiwienia 33 osoby, ktore swoim zachowanie stwarzaly 
zagroenie dla innych lub samych siebie i umiescili je w Pomieszczeniu Dla Osob Zatrzymanych 
przy KMP w Rybniku lub w Izbie Wytrzeiwien /bylo 34/. OgOlem policjanci w calym 2018 roku 
doprowadzili do jednostek Policji 187 osob celem wykonania z ich udzialem czynnoki 
prewencyjnych bqdi procesowych. 

W trakcie interwencji domowych funkcjonariusze w 22 przypadkach / bylo 19 / stwierdzili 
przemoc domowq i sporzqdzili tzw. Niebieskie Karty celem udzielenia pomocy rodzinom: 

Gmina Niebieskie Karty 2017 Niebieskie Karty 2018 Roinica 

Gaszowice 7 13 +6 

Lyski 11 8 -3 

Jejkowice 1 1 0 

Dzielnicowi KP Gaszowice wraz z pracownikami OPS, kuratorami zawodowymi z SR w 
Rybniku, pedagogami szkolnymi uczestniczq w spotkaniach czionkow zespolow interdyscypli-
narnych, grup roboczych, gdzie omawiane sq.  poszczegolne przypadki przemocy domowej, 
wzywani sq sprawcy i ofiary przemocy domowej. Materialy dot. funkcjonowania Zespolow Inter-
dyscyplinarnych, materialy ze spotkan oraz przepisy regulujqce ich funkcjonowanie sq gromadzone 
przez Kierownikow tych Zespolow i wykorzystywane w ramach procedury „Niebieska Karta". 

Funkcjonariusz KP Gaszowice zajmujqcy siQ problematykq wykroczen sporzqdzil ogolem 
87 wnioskow o ukaranie sprawcow wykroczeri i przeslal je do Sqdu Rejonowego w Rybniku \ w 
2017r — 57 \ oraz przeprowadzil 66 czynnoki zakoriczonych odmowq skierowania spraw do SR 
Rybnik \ w 2017r - 63 \. Ponadto w 13 przypadkach prowadzone czynnoki o wykroczenie 
zakonczono w terminie 14 dni nal&eniem mandatu karnego. 

Wickszok spraw dotyczyla wykroczen porzqdkowych tj. nieobyczajne wybryki, zniszczenia 
mienia, wysypywania smieci, spoiywania alkoholu w miejscach publicznych, zlogliwe 
niepokojenie, kradziee i przywlaszczenia mienia, niezachowanie zwyklych grodkow przy 
trzymaniu zwierztcia. Natomiast wykroczenia drogowe to glownie: kierowanie pojazdem w stanie 
po u2,yciu alkoholu, prowadzenie pojazdu pomimo braku dokumentow przy sobie lub braku 
uprawnien do kierowania pojazdami, spowodowanie kolizji drogowych w stanie po u4ciu 
alkoholu, niestosowanie sib do znakow drogowych, niewlakiwe oznaczenie wykonywanych prac 
drogowych itp. 



Policjanci Komisariatu Policji w Gaszowicach zatrzymali ogolem 14 praw jazdy osobom, 
ktore prowadzily pojazd pod wplywem alkoholu \ w 2017r - 6 \ oraz 11 dowodow rejestracyjnych \ 
w 2017r — 9 \, z czego : 

Gmina Prawo jazdy 2017 Prawo jazdy 2018 Doweid rej. 2017 Dowod rej. 2018 

Gaszowice 4 6 1 4 

Lyski 1 7 6 6 

Jejkowice 1 1 2 1 

Policjanci KP Gaszowice i WRD KMP w Rybniku na terenie trzech gmin zatrzymali ogolem 
30 ()sob nietrzeiwych / bylo 21 /, ktore prowadzily pojazdy mechaniczne pomimo posiadania w 
organizmie w wydychanym powietrzu dawki alkoholu powyiej 0,5 promila. Jak widae wzrosla 
liczba osob decydujgcych siQ na kierowanie pojazdami bcdgc pod wplywem alkoholu. Przyczyn 
tego stanu rzeczy moina dopatrywa6 sib tutaj wiele. Jednak w dalszym ciqgu sq i 1304 prowadzone 
cykliczne akcje w ruchu drogowym, dalsze apele do spoleczeristwa, kampanie spoleczne, celem 
poprawy §wiadomoki spolecznej ktorych nastQpstwem powinien by6 staly spadek nietrzeiwych 
kierujqcych stwarzajqcych zagroenie dla siebie i innych uiytkownikow drug. 

Policjanci pionu prewencji ogolem nalo41i 126 mandatOw karnych \ w 2017r — 250 \, w 
nastQpujqcych gminach: 

Gmina Mandaty Karne 2017 Mandaty Karne 2018 Roinica 

Gaszowice 75 28 - 47 

Lyski 80 43 - 37 

Jejkowice 84 43 - 41 

Rybnik 11 12 +1 

Znaczna cz* mandatow zostala naloona za wykroczenia porzqdkowe / ponad 60 % /, co 
jest reakcj4 policji na liczne apele samorzqdow, mieszkaricow — w ramach Krajowej Mapy 
Zagroieri Bezpieczeristwa, aby zwickszy6 represjc wobec osob stwarzajqcych zagroenie dla 
innych, zaklocajqcych lad i porzqdek publiczny, wjecaajqcych do lasu, spo4wajqcych alkohol w 
miejscu publicznym, niszczqcych mienie itp. Pozostalem 40 % stanowily wykroczenia drogowe. 
Ponadto kaMego dnia pelnig slu2be na terenie calego powiatu rybnickiego, w tym take na terenie 
podleglym KP w Gaszowicach policjanci z Wydzialu Ruchu Drogowego KMP Rybnik. 
Policjanci zastosowali take 524 pouczenia / bylo 506 /, czyli grodki oddzialywania poza karnego 
na sprawcow wykroczeri uznajqc, ie jest to srodek wystarczajqcy, aby sprawca wykroczenia 
zachowywal siQ zgodnie z prawem / 431 porzgdkowych, 93 drogowych /. 

Na terenie trzech gmin w 2018r zaistnialo ogolem 7 wypadkow drogowych / bylo 5 / i 109 
kolizji drogowych / bylo 101 / obslugiwanych przez policjantow WRD KMP Rybnik i KP 
Gaszowice. W powy2szych zdarzeniach drogowych zadna osoba nie poniosla gmierci, zag 
rannych zostalo 7 ()sob. 

W rozbiciu na poszczegolne gminy ilosc zdarzeri drogowych wygl4da nastwujgco: 

Gmina Wypadki 2017 Wypadki 2018 Roinica Kolizje 2017 Kolizje 2018 Roinica 

Gaszowice 2 1 -1 42 34 -8 

Lyski 1 4 +3 27 50 + 23 

Jejkowice 2 2 0 32 25 -7 



NajwiQcej zdarzeri drogowych wystqpilo na glownych drogach w nastQpujqcych 
miejscowogciach: 

- Jejkowice 
- Gaszowice 
- Szczerbice 
- Czernica 

Lyski - 
- Piece - 
- Pstr#na 
- Sumina 
- Zwonowice 
- Raszczyce 
- Adamowice 
- Zytna 
- Dzimierz 
- Bogunice 
- Lukow Sl. - 
- Nowa Wieg — 

26 / bylo 32 /, 
7 / bylo 12 /, 
8 / bylo 9 /, 
13 / bylo 10/, 
19 / bylo 9 /, 
5 / bylo 5 / 
5 / bylo 1 /, 
7 / bylo 3 /, 
0 / bylo 3 /, 
6 / bylo 2 /. 
0 / bylo 1 /, 
2 / bylo 6 /, 
1 / bylo 3 /, 
1 / bylo 1 /, 
2 / bylo 4 /, 
2 / bylo 0 /, 

Najbardziej zagroione zdarzeniami drogowymi ulice na podleglym terenie to: 

- Jejkowice ul. Glowna 
- Lyski ul. Rybnicka 
- Czernica ul. Wolnogci 
- Szczerbice ul. Rybnicka 

18 zdarzeri, /bylo 20/ 
10 zdarzeri, /bylo 4/ 
7 zdarzeri, /bylo 3/ 

— 3 zdarzenia, /bylo 8/ 

Funkcjonariusze KP Gaszowice prowadzili take szereg czynnoki poszukiwawczych za 
osobami zaginionymi bgdi ukrywajgcymi sig przed wymiarem sprawiedliwoki. 
Zatrzymano 23 osoby poszukiwane / w 2017 r bylo 20 /. Ponadto zatrzymano 30 osob, ktorzy na 
mocy nakazu sqdu lub prokuratury zostali osadzeni w Zakladzie Karnym celem odbycia kary 
pozbawienia wolnogci / w 2017 bylo 27 takich osob /. 
Prowadzona wspolpraca i wspoldzialanie policjantow KP Gaszowice z innymi jednostkami policji, 
obywatelami, a take policjantami z innych krajow umoiliwila zatrzymanie osob poszukiwanych na 
terenie woj. §14skiego, calego kraju, a take skuteczne prowadzenie poszukiwari na terenie innych 
paristw europej skich. 
W chwili obecnej policjanci z KP w Gaszowicach prowadzq czynno§ci poszukiwawcze zlecone 
przez sod i prokuraturQ za 21 osobami poszukiwanymi. 

Policjanci KP Gaszowice osiqgnqli ponadto w roku 2018 nastQpujgce wyniki: 
- 2126 ()sob legitymowanych 	 / bylo 2056 /, 
- 324 kontroli pojazdow 	 / bylo 381 /, 
- 761 ujawnionych wykroczeri 	 / bylo 755 /, 
- 14 udzielonych asyst przez policjantow 	 / bylo 10 /, 
- 187 doprowadzeri osob do jednostek policji, do wytrzeiwienia, do Sqdu, Prokuratury i innych 

/ bylo 71 /, 

- 30 uzyskanych informacji o sprawcach przestwstw, osobach poszukiwanych, miejscach 
przechowywania przedmiotow z przestQpstwa — 24 potwierdzonych. 	/ bylo 29 /, 

- 1142 czynno§ci typu opinie, wywiady, ustalenia miejsc pobytu itp. 	/ bylo 1256 /, 
- 5 przypadkow odzyskania skradzionego mienia wartoSci 11900 zi /bylo 5 przypadkow — 11680z1/ 



- 152 osob podejrzanych w prowadzonych sprawach / bylo 98 /, z czego 35 os6b zatrzymano na 
gorqcym uczynku popelnienia przestQpstwa, 
- 57 zabezpieczonych miejsc zdarzen /przestQpstwa, p&ary, wypadki drogowe, odnalezione 
niewybuchy 	 /bylo 44/. 
- 105 zdarzen odnotowanych w Krajowej Mapie Zagroien Bezpieczenstwa, w tym 65 
niepotwierdzonych i 40 potwierdzonych 	/bylo 48: w tym 31 niepotwierdzonych i 17 
potwierdzonych/. 

4. Podejmowane dzialania wobec nieletnich przez funkcjonariuszy KP Gaszowice (kilka 
wybranych zdarzeri): 

- w dniu 23 sierpnia 2018r. nieletni z Jejkowic spowodowal u drugiej osoby obraenia ciala w 
postaci zlamania koki przedramienia lewej rcki. Materialy skierowano do SR w Rybniku jako czyn 
karalny; 
- w dniu 15 listopada 2018r. nieletni ze Szczerbic na terenie Szkoly Podstawowej dokonal 
uszkodzenia ciala innej osoby powodujqc u niej ziamanie srodrQcza. Materialy skierowano do SR w 
Rybniku jako czyn karalny; 
- w dniu 13 listopada 2018r. nieletni ze Szczerbic kierujqc motorowerem na drodze publicznej 
doprowadzil do zderzenia z samochodem. Materialy skierowano do SR w Rybniku o 
demoralizacjQ; 
- w dniu 28 marca 2018r. nieletni ze Szczerbic dokonal uszkodzenia ciala innej osoby powodujqc u 
niej obraenia ciala w postaci otarcia naskOrka, obrzqku glowy tj. o czyn z art. 157 par. 1Kk . 
Materialy skierowano do SR w Rybniku jako czyn karalny; 
- w dniu 18 kwietnia 2018r. nieletnia z Czernicy usilowala targnq6 sib na swoje zycie. Materialy 
przeslano do SR w Rybniku; 
- w dniu 5 marca 2018r. nieletni z Czernicy znajdowal siQ pod wplywem alkoholu. Materialy 
skierowano do SR w Rybniku o demoralizacjQ; 
- w dniu 19 listopada 2018r. nieletni z Lysek dokonal kradzie4 pieniQdzy, papierosow oraz 
siodyczy. Materialy skierowano do SR w Rybniku o demoralizacjQ; 

5. Podejmowane dzialania profilaktyczne przez funkcjonariuszy KP Gaszowice. 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gaszowicach w 2018r organizowali oraz 
przeprowadzili konsultacje spoleczne-debaty we wszystkich trzech gminach dot. omowienia 
zal&en "Krajowej Mapy Zagr&eri Bezpieczeristwa" z udzialem wojtow gmin, urzqdnikow, 
radnych, soltysow, nauczycieli, pedagogow, pracownikOw OSP, Stray Gminnej, czionkOw 
stowarzyszen, dziennikarzy i innych. Podczas konsultacji promowano oraz przedstawiono glowne 
zaloienia wprowadzanego programu, cele do osiqgniqcia i korzyki wynikajqce z wykorzystania 
KMZB na poziomie lokalnym-gminnym. 

W roku 2018 Komendant, jego ZastQpca oraz Dzielnicowi KP Gaszowice uczestniczyli w 88 
spotkaniach z mieszkaricami, radnymi, soltysami, pracownikami UG i OPS, szkol itp. Policjanci 
uczestniczyli w debatach spolecznych, sesjach rad gmin, komisjach, spotkaniach z wojtami oraz 
innymi podmiotami w celu omawiania problemow lokalnych i sposobow ich rozwiqzywania. 

Na bie24co prowadzona jest wspolpraca z pracownikami Stray Gminnej w Lyskach, ktora 
obecnie obejmuje swoim dzialaniem teren wszystkich trzech gmin. Podejmowano wspolne 
dzialania oraz wykonywano szereg czynno§ci zmierzajqcych do poprawy poziomu bezpieczenstwa, 
ladu i porzqdku obywateli poprzez zabezpieczenia imprez masowych oraz lokalnych imprez 
sportowych, kulturalnych np. Dni Gaszowic, Magia Rocka, Do4nki Powiatowe, D&ynki Gminne, 
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mecze pilki n&nej IV ligi, wykigi samochodowe, rajdy rowerowe i wiele innych na terenie gmin 
Gaszowice, Lyski i Jejkowice. 

Zabezpieczono szereg imprez masowych na terenie glownie Rybnika i sqsiednich miast 
majqcych charakter sportowy, kulturalny. Policjanci z KP Gaszowice uczestniczyli w 
zabezpieczeniu wyborow samorzeowych oraz wspomagali policjantow z Rybnika, Wodzislawia 

Gliwic i innych jednostek przy zabezpieczeniu meczow ekstraklasy w pike noLiej i meczow 
Zuilowych, koncertow zespolow na terenie Campusu, przejazdOw kibicow, wykigow kolarskich, 
biegow, rajdow samochodowych i rowerowych oraz innych wydarzeri sportowych na terenie 
powiatu, wojewodztwa. 

5.1. Dzialania pro filaktyczne: 

Policjanci Dzienicowi w 2018 roku przeprowadzili szereg spotkari oraz pogadanek z 
uczniami szkol podstawowych oraz gimnazjum na terenie dzialania Komisariatu Policji w 
Gaszowicach. Poruszali tematy zwiqzane z bezpeczeristwem poruszania sic dzieci na drogach, 
bezpiecznych formach spedzania wolnego czasu (takle podczas wakacji), konsekwencjach 
a4rwania srodkow narkotycznych, "dopalaczy", odpowiedzialnoki karnej, zasad korzystania z 

internetu, cyberprzestcpczoki, zmian w przepisach dot. nieletnich, odpowiedzialnoki karnej za 
publikowanie wizerunku innych na portalach spolecznokiowych itp. 
Aktywnie uczestniczyli w promowaniu akcji w szkolach "Bezpieczna droga do szkoly", " Krcci 
mnie bezpieczeristwo przez caly rok" , "Bezpieczne Ferie". Ponadto prowadzili kontrole terenow 
szkolnych, kontrole drogowe w poblizu szkol. 

6. Podsumowanie i podziekowania samormdom, podmiotom zewnetrznym za wspolprace. 

Podsumowujqc rok 2018 chcemy bardzo podzickowa6 za wszelkq okazanq nam pomoc ze 
strony samorzeu lokainego, radnych, soltysow, instytucji publicznych, placowek (Awiatowych, 
formacji OSP, SG, stowarzyszeii, wszystkich osob i podmiotOW z nami wsp61pracujqcych oraz 
mieszkalicow gmin Gaszowice, Lyski i Jejkowice. 

Podkre§lam, iz skuteczne zwalczanie przestcpczoki jest m&liwe tylko przy zaangaowaniu 
i wspoldzialaniu wielu podmiotow, wsparciu lokalnych samorzqdow, instytucji paristwowych, a 
take calej spolecznoki lokalnej. 

Dzickujqc za okazanq pomoc w roku 2018 prosimy o dalsze Wasze wsparcie w bieiqcym 
roku. 

Liczymy take na dalszq dobrq wspolpracc z tymi wszystkimi podmiotami, ktore podejmuj4 
wszelkiego rodzaju dzialania na rzecz poprawy stanu bezpieczeristwa w podleglych nam gminach i 
na rzecz naszych obywateli. 

Jestem pewien, ze to przyczyni sic do poprawy stanu bezpieczeristwa wszystkich obywateli 
z terenu gmin Gaszowice, Jejkowice i Lyski oraz wszystkich tych, ktorzy bcd4 takiej pomocy od 
policji potrzebowali i oczekiwali. 
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