Zduńska Wola, dnia 18.02.2020 r.

ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Analiza
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
w 2019 roku
Miasto Zduńska Wola

Luty 2020 r.

SPIS TREŚCI:
WPROWADZENIE

str. 3

I

Charakterystyka przestępczości

str. 6

I.1

Kradzieże

I.2

Kradzieże z włamaniem

str. 8
str. 9

I.3

Kradzieże samochodów

str. 9

I.4

Bójki i pobicia

str. 9

I.5

Uszkodzenie mienia

str. 10

I.6

Uszczerbek na zdrowiu

str. 10

I.7

Przestępczość rozbójnicza

str. 10

I.8

Przestępczość narkotykowa

str. 10

I.9

Przestępczość gospodarcza i korupcyjna

str. 11

I.10

Wybrane realizacje spraw w 2019 roku

str. 11

II

Działalność prewencyjna

str. 14

II.1

Przestępczość nieletnich

str. 20

II.2

Działalność profilaktyczna oraz interwencyjna

str. 21

II.3

Działalność Policji w związku z przemocą w rodzinie

str. 27

III

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym

str. 27

IV

Działalność prasowo-informacyjna

str. 30

V

Współpraca z władzami powiatowymi i samorządowymi

str. 32

VI

Priorytety i założenia na 2020 rok

str. 32

2

WPROWADZENIE
Poczucie bezpieczeństwa Polaków.
Badania opinii społecznej w Polsce (CBOS) realizowane na przestrzeni wielu
lat wykazują wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa w naszym kraju. W 2019
roku zdecydowana większość Polaków – 89 % ankietowanych uznaje swój kraj za
bezpieczny, przeciwnego zdania jest jedynie 8 % ankietowanych.
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W miejscu swojego zamieszkania i okolicy Polacy czują się bezpiecznie.
Przekonanie, że dzielnica, osiedle lub wieś, w której się mieszka jest bezpieczna
i spokojna wyraża aż 98 % respondentów. Z długotrwałej perspektywy można
powiedzieć, że sytuacja w tym zakresie jest bardzo dobra. Warto dodać, że
wskaźnik bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania od kilku lat utrzymuje się na
bardzo wysokim poziomie. Do 2 % spadł w tym roku udział odpowiedzi
przeczących i nikt z badanych nie uchylił się od wyrażenia opinii.
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Ocena pracy Policji w Polsce.
W 2019 roku ¾ Polaków (75 %) dobrze ocenia pracę Policji jako instytucji.
Spowodowane jest to między innymi spadkiem liczby przestępstw
kryminalnych (zabójstwa, rozboje z użyciem broni lub innego niebezpiecznego
narzędzia), przestępstw gospodarczych oraz tych mniej groźnych, lecz uciążliwych
dla społeczeństwa - drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.
Jest to wynikiem wysokiej efektywności pracy policjantów, czego skutkiem
jest wysoki poziom ujawnianych przestępstw oraz wysoka wykrywalność ich
sprawców
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Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli jest jednostką Policji podległą
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jest jedną z 22 komend miejskich
i powiatowych w granicach działania garnizonu łódzkiego.
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli realizuje zadania ustawowe
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz ściganiem sprawców
przestępstw i wykroczeń, a także inicjowaniem i organizowaniem działań mających
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym i współdziałaniem w tym zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi. Realizacja tych zadań odbywa się
w oparciu o ustawę o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, a także szereg aktów
prawnych związanych bezpośrednio z działalnością Policji.
W obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli znajduje
się miasto Zduńska Wola, które swoim obszarem zajmuje powierzchnię 25 km2,
a obszar ten zamieszkuje ponad 42 tys. mieszkańców.
Miasto Zduńska Wola położone jest w centralnej części powiatu
zduńskowolskiego.
Z południowej strony miasto Zduńska Wola obiega trasa szybkiego ruchu
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S-8 z dwoma węzłami zjazdowymi Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód.
W obszarze miasta Zduńska Wola przebiegają dwie krzyżujące się linie
kolejowe:
magistrala węglowa Śląsk-Porty
linia kolejowa Kalisz – Łódź.
Struktura terytorialna miasta Zduńska Wola w podziale na sektory i rejony
służbowe Policji:

Pl.Wolności,os.Panorama

Rejon 4

os.Zachód, os.Ogrodowe

Rejon 1

os.Tysiąclecia,os.Żytnia

Rejon 6

os.Złota, ul.Paprocka

os.Różane

Rejon 2

Rejon 7

os.Nowe Miasto,os.Karsznice

os.Południe

Rejon 8

Rejon 3

os.Osmolin,os.Pastwiska

Rejon 5
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I

CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI

Na podstawie danych dotyczących przestępczości stwierdzonej na obszarze
działania KPP Zduńska Wola należy zauważyć, że większość zdarzeń miała miejsce
na terenie miasta Zduńska Wola.
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W 2019r. w mieście Zduńska Wola odnotowano 709 przestępstw, czyli
nastąpił spadek o 185 (w 2018r. - 894). W liczbie tej zawierają się zarówno
przestępstwa zgłoszone przez obywateli jak i ujawnione przez policjantów
w wyniku prowadzonych czynności służbowych.
W 2019r. na terenie miasta Zduńska Wola odnotowano spadek kradzieży
(z 83 w 2018r. do 76 w 2019r.), kradzieży z włamaniem (z 72 w 2018r. do 64
w 2019r.), kradzieży z włamaniem do samochodu (z 12 w 2018r. do 6 w 2019r.),
uszczerbku na zdrowiu (z 17 w 2018r. do 15 w 2019r.), zabójstw (z 2 w 2018r. do
1 w 2019r.) oraz zgwałceń (z 2 w 2018r. do 0 w 2019r.).
Wzrosła natomiast liczba przestępstw w kategorii bójki i pobicia (z 4
w 2018r. do 5 w 2019r.), uszkodzeń mienia (z 29 w 2018r. do 33 w 2019r.),
przestępczości rozbójniczej (z 7 w 2018r. do 16 w 2019r.) oraz z przestępczości
narkotykowej (z 47 w 2018r. do 67 w 2019r.).
W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej stwierdzono dynamikę
wszczęcia postępowań na poziomie 130%, co świadczy o dobrej pracy policjantów
przyczyniającej się do „zdjęcia z rynku” substancji psychotropowych.
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Poniżej przedstawiono wybrane kategorie przestępstw z ogólnej liczby
przestępstw stwierdzonych.
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I.1

KRADZIEŻE

W 2019r. odnotowano spadek liczby przestępstw w tej kategorii. Na terenie
miasta Zduńska Wola stwierdzono o 7 kradzieży mniej w porównaniu z 2018r. tj.
spadek z 83 przestępstw na 76.
Sprawcy najczęściej dokonywali kradzieży pieniędzy oraz przedmiotów takich jak:
portfele z dokumentami i kartami kredytowymi,
telefony komórkowe,
elementy ogrodzenia (bramy, przęsła płotu - w szczególności na
niezamieszkałych posesjach),
rowery,
torebki.
Przestępstw najczęściej dokonywano w miejscach publicznych, w okolicach
urzędów, w sklepach, w obrębie sklepów, na targowiskach oraz z terenów
niedozorowanych posesji. Często dochodziło do kradzieży toreb, portfeli
pozostawionych bez należytego nadzoru.
Pewna część zdarzeń miała jednak miejsce w prywatnych mieszkaniach,
gdzie okradane były osoby starsze. Sprawcy działając pod tzw. „legendą”, wchodzili
do mieszkań, gdzie oferowali różnego typu usługi, a następnie odwracając uwagę
pokrzywdzonych dokonywali kradzieży pieniędzy i innych cennych przedmiotów.
Poza prowadzonymi działaniami wykrywczymi, w celu ograniczenia tej
kategorii przestępczości mieszkańcy miasta Zduńska Wola informowani byli przez
policjantów o konieczności właściwego zabezpieczenia mienia oraz unikania
wpuszczania do mieszkań obcych osób. W ramach programu „Karsznice dla
Seniora”
dzielnicowi
przeprowadzili
prelekcję
na
temat
codziennego
bezpieczeństwa. Funkcjonariusze udzielali wskazówek osobom starszym co zrobić
by nie paść ofiarą przestępstwa. Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki
informacyjne z cennymi radami, dodatkowo zostali zapoznani z ideą
funkcjonowania oraz możliwościami aplikacji informatycznej „Krajowa Mapa
Zagrożenia Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”.
Z analizy prowadzonych postępowań wynika, iż w większości sprawcy
wykorzystują niefrasobliwość i poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonych,
a pozostawianie niezabezpieczonych pomieszczeń i pojazdów ułatwia działanie
złodziejom.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży na terenie powiatu
zduńskowolskiego wyniósł 67,59 % w 2019r. (2018r. – 39 %), przy średniej
wartości 31,45 % w województwie łódzkim w 2019r.
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I.2

KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM

W 2019r. stwierdzono o 8 kradzieży z włamaniem mniej w porównaniu
z 2018 rokiem tj. spadek z 72 do 64 czynów. Od kilku lat można zaobserwować
stopniowy spadek ilości przestępstw w tej kategorii.
Najczęściej sprawcy włamywali się do:
pomieszczeń gospodarczych,
piwnic komórek piwnicznych,
garaży,
samochodów,
mieszkań, domów i domków letniskowych,
Przedmiotem zainteresowania sprawców były przede wszystkim pieniądze,
biżuteria, sprzęt RTV, elektronarzędzia, rowery oraz butle gazowe.
Policjanci KPP w Zduńskiej Woli w roku 2019, poza prowadzonymi
działaniami wykrywczymi, podjęli działania kontrolno-prewencyjne, polegające na
zwiększeniu patroli w miejscach występowania takich zdarzeń oraz prowadzili
akcje informacyjne w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców Zduńskiej
Woli.
W
kategorii
kradzież
z
włamaniem
na
terenie
powiatu
zduńskowolskiego poziom wykrywalności wyniósł 60,47 % (2018r. - 43,96 %),
przy średniej w województwie łódzkim 40,08 % w 2019r.

I.3

KRADZIEŻE SAMOCHODÓW

W 2019r. odnotowano 6 przestępstw w kategorii kradzieży pojazdów tj. o 6
mniej niż w 2018r. (12).
Wskaźnik
wykrywalności
w
zduńskowolskiego wyniósł 14,29 %.

I.4

2019r.

na

terenie

powiatu

BÓJKI I POBICIA

W 2019r. odnotowano minimalny wzrost liczby przestępstw
w tej kategorii, tj. z 4 w 2018r. do 5 w 2019r. Najczęściej tego rodzaju czyny
popełniano w rejonach lokali rozrywkowych. Ponadto bardzo często do zdarzeń
dochodziło, gdy uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. W części
przypadków podłożem bójki lub pobicia były wcześniejsze konflikty.
Wskaźnik
wykrywalności
w
2019r.
zduńskowolskiego wyniósł 100 % (2018r. –
w województwie łódzkim 78,19 % w 2019r.
9

na
75

terenie
%), przy

powiatu
średniej

I.5

USZKODZENIE MIENIA

W 2019r. liczba przestępstw w kategorii uszkodzeń mienia w mieście
Zduńska Wola wynosiła 33 (29 w 2018r.).
Najczęściej sprawcy dokonywali zniszczenia mienia poprzez porysowanie
powłok lakierniczych pojazdów oraz wybicie szyb w sklepach, budynkach
mieszkalnych.
Zazwyczaj
były
to
szkody
parkingowe
w
miejscach
niedozorowanych, nieoświetlonych, niemonitorowanych, a także na parkingach
przyblokowych.
Wskaźnik wykrywalności w 2019 roku wyniósł 48,89 %
(2018r. - 45,95 %), przy średniej w województwie łódzkim 31,45 % w 2019r.

I.6

USZCZERBEK NA ZDROWIU

W tej kategorii przestępstw, dotyczących spowodowania lekkiego lub
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego naruszeniem czynności narządów
ciała, odnotowano spadek o 2 przestępstwa w porównaniu do 2018r. (tj. z 17 na
15).
W sytuacji tego typu przestępstw podobnie jak w przypadku bójek i pobić,
pokrzywdzony i sprawca najczęściej się znają, a nawet są spokrewnieni. Ponadto
do zdarzeń dochodzi również, gdy strony znajdują się na terenie lub w pobliżu
lokali rozrywkowych oraz są pod wpływem alkoholu.
Wskaźnik wykrywalności tego typu czynów na terenie
zduńskowolskiego wyniósł 100 % (2018r. - 94,44 %), przy
w województwie łódzkim 85,93 % w 2019r.

I.7

powiatu
średniej

PRZESTĘPCZOŚĆ ROZBÓJNICZA

W 2019r. stwierdzono 16 przestępstw rozbójniczych, czyli o 8 więcej niż
w 2018r. (8). W zakresie przestępczości rozbójniczej stwierdzono wzrost
wykrywalności tego typu czynów o 37,5 %, co świadczy o wysokiej efektywności
pracy policjantów.
Przestępstwa te popełniano o różnych porach dnia, w mieszkaniach, na
ulicach, w punktach handlowych. Sprawcy działali z zaskoczenia i po uprzednim
użyciu przemocy fizycznej zabierali przedmioty, które pokrzywdzeni mieli przy
sobie, tj. głównie pieniądze i telefony komórkowe.
Wskaźnik wykrywalności tego typu czynów wyniósł 100 % i stanowi
znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2018 (62,5 %), przy średniej
w województwie łódzkim 80,4 % w 2019r.

I.8

PRZESTĘPCZOŚC NARKOTYKOWA

W 2019 roku na terenie miasta Zduńska Wola stwierdzono 67 przestępstw
narkotykowych, natomiast w całym powiecie 76. W 2018r. tego rodzaju
przestępstw było 47 i miały one miejsce tylko na terenie Zduńskiej Woli.
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W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej stwierdzono na terenie
całego powiatu, dynamikę wszczęcia postępowań na poziomie 130 %, co świadczy
o dobrej pracy policjantów przyczyniającej się do „zdjęcia z rynku” narkotyków.
Ilość zabezpieczonych narkotyków (cały powiat) wzrosła o ponad 4,5 kg
w porównaniu z rokiem ubiegłym (tj. z 5333,3 g do 9918,05g).
Jest to kategoria wymagająca od Policji głównie własnych działań,
związanych z dokładnym rozpoznaniem środowisk przestępczych i działań
kontrolnych pod kątem nielegalnego posiadania środków odurzających.
Wskaźnik wykrywalności tego typu czynów wyniósł 98,68 %, co stanowi
wzrost o 2,94 % w porównaniu z 2018r. (95,74 %). Średnia wykrywalność
w województwie łódzkim wyniosła 95 % w 2019r.

I.9

PRZESTĘPCZOŚC GOSPODARCZA I KORUPCYJNA

W tej kategorii przestępczości działania Policji polegają na dokładnym
i drobiazgowym gromadzeniu informacji oraz danych o osobie sprawcy oraz jego
metodzie działania. Skuteczne wykrywanie tego rodzaju przestępczości jest bardzo
czasochłonne i niejednokrotnie wymaga prowadzenia bieżącej analizy
zgromadzonego materiału dowodowego. Wszystkie te czynności mają na celu
gromadzenie dowodów i potwierdzenie popełnienia przestępstwa.
Każdego roku przestępcy wykorzystując nowe techniki i technologie mają na
celu zdezorientowanie zarówno pokrzywdzonych jak i organów ścigania.
W 2019r. stwierdzono 249 przestępstw gospodarczych.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w tej kategorii wynosi 83,94 %.
Postępowania prowadzone w 2019r. dotyczyły kluczowych obszarów
przestępczości gospodarczej i obejmowały takie zagadnienia jak: oszustwa
internetowe, wyłudzenia pożyczek i kredytów, obrotu wyrobami alkoholowymi oraz
tytoniowymi.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. policjanci z Referatu do walki
z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją na terenie miasta Zduńska Wola
prowadzili działania, w wyniku których ujawnili i zabezpieczyli łącznie :
krajankę tytoniową w ilości
13,15 kg,
papierosy w ilości
778 sztuk.
Na terenie całego powiatu zduńskowolskiego w 2019r. zabezpieczono łącznie
14 kg krajanki tytoniowej oraz 239 000 szt. papierosów.

I.10 WYBRANE REALIZACJE SPRAW W 2019 ROKU
Maj 2019r. – kradzież z włamaniem
Policjanci Wydziału Kryminalnego od miesiąca maja 2019r. prowadzili
czynności
wykrywcze,
dotyczące
przestępstw
kradzieży
z włamaniem do stojaków na butle gazowe na terenie powiatu zduńskowolskiego.
Czynności wykonywane w powyższej sprawie pozwoliły na ustalenie, że do
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podobnych przestępstw doszło także na terenie innych powiatów województwa
łódzkiego oraz województw ościennych, a ich sprawcą jest 35 letni mieszkaniec
Łodzi. Prowadząc dochodzenie policjanci m.in. zabezpieczyli nagrania z kamer
monitoringu, które zarejestrowały wizerunek sprawcy. Skrupulatna analiza
zebranych w sprawie materiałów, współpraca z innymi jednostkami Policji oraz
zduńskowolską prokuraturą pozwoliły w efekcie na zatrzymanie sprawcy, które
nastąpiło w dniu 8 października 2019r. Zebrany materiał dowodowy pozwolił
przedstawić podejrzanemu cztery zarzuty kradzieży z włamaniem do stojaków
z butlami gazowymi. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych oszacowane
zostały na kwotę blisko 5200 zł. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat
pozbawienia wolności. Dodatkowo zatrzymany usłyszał zarzut posiadania środków
odurzających. Na wniosek Prokuratora, Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Wrzesień 2019r. – przestępstwo na tle seksualnym
26 września 2019 r. w ramach policyjnej współpracy na terenie województwa
opolskiego został zatrzymany 50-letni mężczyzna podejrzewany o seksualne
wykorzystanie osoby małoletniej.
Do zdarzenia doszło 19 września 2019 roku na terenie Zduńskiej Woli.
Wówczas podejrzewany dopuścił się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec
małoletniej poniżej 15 roku życia. Po otrzymaniu informacji o tym przestępstwie
zduńskowolscy policjanci podjęli natychmiastowe działania zmierzające do
ustalenia sprawcy tego czynu. Zabezpieczono miedzy innymi nagrania
z monitoringu oraz sporządzono portret pamięciowy sprawcy. Poza czynnościami
o
charakterze
procesowym
wykonano
szereg
innych
ustaleń,
a także opublikowano w mediach komunikat z wizerunkiem poszukiwanego
mężczyzny. Podjęte czynności doprowadziły do zatrzymania 50-letniego
mieszkańca województwa opolskiego. Aktualnie pod nadzorem prokuratury trwają
czynności w tej sprawie. Gromadzony jest materiał dowodowy. Niewykluczone, że
sprawca dopuścił się innych podobnych przestępstw na terenie Polski.
Za popełnienie przestępstwa o charakterze pedofilskim grozi kara pozbawienia
wolności do lat 12.
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Grudzień 2019r. – przestępstwo narkotykowe
Na początku grudnia 2019r. policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zatrzymali 27-letniego zduńskowolanina
podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna decyzją sądu
został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.
Zduńskowolscy kryminalni monitorując środowisko przestępcze ustalili, że
mieszkaniec
Zduńskiej
Woli
może
posiadać
środki
odurzające.
W wytypowanym wcześniej mieszkaniu policjanci zatrzymali kompletnie
zaskoczonego 27-latka. W trakcie przeszukania zajmowanych przez niego
pomieszczeń policjanci odnaleźli blisko 1200 gramów marihuany, ponad 144
gramy amfetaminy oraz 61 szt. tabletek ecstasy. Dodatkowo zabezpieczono ponad
86 tysięcy złotych w różnych banknotach znalezionych w plecaku podejrzanego.
Pieniądze pochodziły ze sprzedaży narkotyków. Mężczyźnie przedstawiono zarzut
posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia
wolności do lat 10. Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego Sąd Rejonowy
w Zduńskiej Woli zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania.
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II.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA

W 2019 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli
uczestniczyli w wielu akcjach i programach prewencyjnych, które miały na celu
poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Zduńska Wola.
Działalność prewencyjna była ukierunkowana na zapobieganie popełnianiu
przestępstw i prowadzenie skutecznych interwencji w przypadku ujawnienia
zachowań naruszających porządek prawny.
1) Służba patrolowa.
W 2019 r. kontynuowano realizacje działań mających na celu ograniczenie
liczby przestępstw i wykroczeń dokonywanych w miejscach publicznych.
Działania te polegały w szczególności na:
- prowadzeniu na bieżąco analizy zdarzeń, na jej podstawie określaniu rejonów
najbardziej zagrożonych,
- opracowywaniu miesięcznych analiz stanu zagrożenia bezpieczeństwa powiatu
zduńskowolskiego,
- kierowaniu maksymalnej liczby patroli w czasie określonym zgodnie
z prowadzoną analizą stanu zagrożenia bezpieczeństwa,
- analizie naniesień dokonywanych przez mieszkańców powiatu na Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W 2019 roku policjanci KPP w Zduńskiej Woli wykonali 8083 służby.
W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła aż o 1622 służby (w 2018r.
6461 służb).
Policjanci kierowani do służb patrolowych byli odpowiednio zadaniowani.
W zależności od zagrożenia i spostrzeżeń dzielnicowych zlecano im odpowiednie
formy pełnienia służby, w tym prowadzenia obserwacji.
2) Czas reakcji.
Jednym z wyznaczników efektywności działania jest czas reakcji na zdarzenie.
Zdarzenie „PILNE” wymaga natychmiastowej reakcji Policji i jest to każde
zdarzenie w przypadku wystąpienia, co najmniej jednego z kryteriów:
istnieje zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;
zachodzi możliwość zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku lub
w bezpośrednim pościgu;
istnieje konieczność zapobieżenia innym realnym zagrożeniom.
Zakładany średni czas reakcji na zdarzenia pilne w 2019 r.,
w województwie łódzkim to: 10 min. 38 sek.
Średni czas reakcji na zdarzenia pilne w 2019 roku, czyli czas od chwili
przyjęcia zgłoszenia do chwili podjęcia interwencji wyniósł dla tego typu zdarzeń,
na obszarze działania KPP Zduńska Wola 7 min. 32 sek.
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3) Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi.
W 2019 roku realizowano założenia związane ze zwiększaniem policyjnych
patroli i kierowaniem do służby większej liczby policjantów, szczególnie w te
miejsca, które mieszkańcy wskazywali Policji, jako zagrożone. Dzięki współpracy
z innymi służbami zwiększono liczbę policyjnych służb patrolowo- interwencyjnych
oraz obchodowych.
3.1 Współpraca ze Strażą Miejską w Zduńskiej Woli
W ramach działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta
Zduńska Wola realizowano wspólne patrole prewencyjne funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zduńskiej
Woli.
Ogółem zrealizowano 144 wspólnych patroli (2018r. – 122) w których udział
brali funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego, Rewiru
Dzielnicowych oraz Wydziału Ruchu Drogowego zduńskowolskiej Komendy.
3.2 Współpraca ze Strażą Ochrony Kolei
W ramach działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na obszarach
kolejowych realizowano wspólne patrole prewencyjne funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei - dwa
razy w tygodniu na obszarach kolejowych oraz jeden raz w miesiącu patrol
wahadłowy na trasie Zduńska Wola-Łódź.
Ogółem zrealizowano 93 wspólne patrole, czyli o 16 więcej niż w 2018r. (77).
3.3 Współpraca ze Strażą Leśną oraz Strażą Rybacką
W realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń
w zakresie szkodnictwa leśnego oraz przyrodniczego, policjanci wspólnie ze
strażnikami patrolowali tereny leśne oraz targowiska pod kątem ujawniania
przestępstw i wykroczeń.
Działania realizowano m.in. w oparciu o plany:
- „Karp, Choinka” w okresie Świąt Bożego Narodzenia;
- „Stroisz” w okresie Święta Zmarłych.
3.4 Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Łasku
W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń
(ASF) podjęto współpracę z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Łasku.
W zakresie tym wspólnie z pracownikami w/w instytucji dokonywano kontroli
targowisk, bazarów oraz innych miejsc handlu mięsem i trzodą chlewną pod kątem
legalności sprzedaży.
W dniu 21 listopada 2019r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Zduńskiej Woli brali czynny udział w ćwiczeniach aplikacyjnych „ASF 2019” na
terenie Powiatowego Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.
Ćwiczenia miały charakter zajęć aplikacyjnych z zakresu zapobiegania,
rozprzestrzeniania się oraz zwalczania wirusa ASF i CSF na terenie powiatu
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zduńskowolskiego. Głównym celem ćwiczeń było omówienie zadań związanych
z likwidacją wirusa ASF przez zaproszonych przedstawicieli poszczególnych
podmiotów oraz przedstawicieli wydziałów zarządzania kryzysowego szczebla
wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego oraz gminnego.
4) Interwencje
W 2019 roku policjanci KPP Zduńska Wola na terenie miasta Zduńska Wola
przeprowadzili 5310 interwencji (wzrost o 135 w stosunku do 2018 roku).
Głównym zadaniem funkcjonariuszy służby prewencji jest zapobieganie
przestępczości oraz zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych,
a także natychmiastowa reakcja na ujawnione wykroczenie. Do zadań policjantów
należy nie tylko interweniowanie w przypadkach związanych bezpośrednio
z zapewnieniem spokoju i porządku w miejscach publicznych, również
przeprowadzanie interwencji w czasie awantur rodzinnych i sąsiedzkich.
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Liczba interwencji z podziałem na gminy

Na podstawie danych dotyczących interwencji na obszarze działania
Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli należy zauważyć, że większość
została przeprowadzona na terenie miasta Zduńska Wola.
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5) Przestępstwa i wykroczenia
Przestępstwa popełnione na terenie miasta Zduńska Wola, na które może
mieć wpływ służba prewencyjna.
65

inne przestępstwa

60
55
50
45
40
35
30
25
20

art. 244 - niestosowanie się do
orzeczonych przez sąd środków
karnych
kierujący w stanie nietrzeźwości

11
4
11

7
2
3

kradzieże inne

12

11
kradzieże rowerów

1
8
11

uszkodzenie ciała
7

4

15

3

8

10

6

5

1
5

6

0

1

3
2

3
1
1
1
1
2
1

1
2
1
4
1
3
3
1

Rejon I

Rejon II

Rejon III

Rejon IV

3

17

włamania do samochodów

włamania do piwnic

włamania do mieszkao

inne przestępstwa

50

art. 244 - niestosowanie się do orzeczonych
przez sąd środków karnych
kierujący w stanie nietrzeźwości

40

kradzieże inne
14

kradzieże rowerów

2

30

4

włamania do innych obiektów

9
3

20

7

włamania do samochodów

1

włamania do piwnic

8

9

włamania do mieszkao

1
1
3

3

1

4

uszkodzenie mienia

3

1
1
1

narkotyki

Rejon VII

Rejon VIII

7
2

5

3
5

10

3
1
1

2
1

4

1
6

0

2

7

2

Rejon V

Rejon VI

włamania do ob. handlowych

rozbój

Wykroczenia popełnione na terenie miasta Zduńska Wola, na które może mieć
wpływ służba prewencyjna.
75
art. 141

art. 87 p.1a

50
1
1
2

inne

1
1
4

25
37

art. 124

art. 119
21
3
7

0

1

Rejon I

Rejon II

art. 51

2
5

1

Rejon III

Rejon IV

18

100

75

art. 141

art. 87 p.1a

50
inne

3

1
1
5

25

art. 124
37

1

28

1

1

1

11

3
2
7

Rejon VII

Rejon VIII

0

Rejon V

Rejon VI

art. 119

6) Działania prewencyjne i zabezpieczenia imprez.
W 2019r. policjanci KPP Zduńska Wola na terenie miasta Zduńska Wola
brali udział w zabezpieczeniach 32 imprez:
sportowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, religijnych oraz innych wydarzeń na terenie Zduńskiej Woli i całego
powiatu zduńskowolskiego, w tym również imprez o charakterze masowym. Liczba
zabezpieczonych imprez w roku 2018 i 2019 kształtuje się na podobnym poziomie
(w roku 2019 tylko o 3 mniej niż w 2018).
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Zabezpieczenia realizowane były wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi:
- Strażą Miejską w Zduńskiej Woli,
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
- firmami ochroniarskimi,
- druhami Ochotniczej Straży Pożarnej
i dotyczyły m.in. niżej wymienionych wydarzeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zduńskowolski Orszak Trzech Króli
XII Piknik Motocyklowy
Wyścig Kolarski „Gatta Prestige Race”
Dzień Dziecka z Ratuszem 2019
Kulturalnie dla Mieszkańców – Dni Zduńskiej Woli 2019
Miasteczko Złotnickiego
X Międzynarodowy Festiwal „Folklor Świata”
Święto Kwiatów 2019
III Piątka Pomarańczowej Pomocy
Powiatowy Piknik Maksymilianowski
XX Regionalna Wystawa Rolno – Przemysłowa
II Zduńskowolski Bieg WOŚP

W czasie zabezpieczanych imprez nie doszło do żadnych poważniejszych
zakłóceń ładu i porządku publicznego.

II.1 PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
Celem zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i przejawów
demoralizacji osób nieletnich funkcjonariusze KPP Zduńska Wola przeprowadzili
szereg działań prewencyjnych mających na celu:
• przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu i papierosów osobom małoletnim,
• ujawnianie osób w stanie nietrzeźwości i popełniających czyny karalne.
Cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu odbywały się działania skierowane na
ujawnianie osób nieletnich i małoletnich zagrożonych demoralizacją.
Działania te organizowali i koordynowali policjanci Zespołu ds. Nieletnich
i Patologii, ponadto angażowano funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych, Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego, Posterunku Policji w Szadku, Straży Miejskiej.
Podsumowując rok 2019 policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii:
• skierowali 198 wniosków do Sądów Rodzinnych związanych z czynami
karalnymi i demoralizacją (2018r. – 95),
• ujawnili 88 nieletnich pod wpływem alkoholu, (2018r. – 82),
• zatrzymali 10 uciekinierów z placówek opiekuńczo – wychowawczych (2018r.
– 2),
• doprowadzili 3 nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
(2018r. – 2),
• zorganizowali 680 spotkań z młodzieżą (2018r. – 436).
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Skierowane wnioski o demoralizację w 2019 roku w mieście Zduńska Wola:
• Spożywanie alkoholu- 77
• Kradzież sklepowa i inne - 14
• Niepoprawne zachowanie - 12
• Palenie papierosów -8
• Zdarzenia drogowe - 6
• Zniszczenie mienia - 2
• Nękanie - 2
• Znajdowanie się pod działaniem środka odurzającego - 1
Efekty działań to rezultat pogłębienia rozpoznania środowiska nieletnich
dotkniętych patologią oraz stałej pracy prewencyjnej ukierunkowanej na
uświadomienie konsekwencji zachowań przestępczych.

II.2 DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA ORAZ INTERWENCYJNA
Profilaktyka skierowana do osób małoletnich to przede wszystkim spotkania
w szkołach z młodzieżą szkolną, rodzicami i pedagogami. Poruszane tematy to
przede wszystkim odpowiedzialność prawna, bezpieczeństwo w życiu codziennym,
nad wodą, w ruchu drogowym itp.
W 2019 r. policjanci KPP Zduńska Wola zorganizowali na terenie miasta
Zduńska Wola ogółem 402 spotkania z młodzieżą oraz 45 spotkań
z pedagogami szkolnymi i rodzicami uczniów. Szczególny nacisk położono na
zagrożenia wynikające z zażywania „dopalaczy”. W czasie zajęć w klasach starszych
policjanci informowali uczniów o zagrożeniach dla zdrowia i życia powodowanych
przez alkohol, narkotyki, czy środki zastępcze. Omawiali również konsekwencje
prawne, które mogą dotknąć osoby nieletnie w wyniku popełnienia czynu
karalnego i zachowań świadczących o ich demoralizacji. Natomiast podczas
spotkań z rodzicami, opiekunami, nauczycielami oraz przedstawicielami instytucji
opiekuńczo - wychowawczych prezentowano walizkę edukacyjną z imitacjami
środków
odurzających
oraz
przyrządami
służącymi
do
porcjowania,
przechowywania i zażywania narkotyków. Zduńskowolscy dzielnicowi wskazywali
jak rozpoznać podstawowe narkotyki, gdzie można je schować przed czujnym
okiem nauczyciela lub rodzica oraz jakie są objawy eksperymentowania
z środkami odurzającymi.
Stałymi działaniami, jakie prowadzono na terenie miasta były cykliczne akcje
o charakterze ogólnopolskim jak i wojewódzkim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prewencyjne działania „NIELAT”
Bezpieczne Ferie
Bezpieczne Wakacje
Bezpieczna Droga do Szkoły
Dzień Wagarowicza
Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Zwolnij – Jak kocha to poczeka
21

1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
W ramach realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli ściśle współdziałali z innymi podmiotami
odpowiedzialnymi na terenie miasta za realizację powyższego zagadnienia, tj.
władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy
społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi. Ponadto
zrealizowano szereg działań prewencyjnych z dziećmi, młodzieżą, kadrą
pedagogiczną i z rodzicami na temat bezpieczeństwa ogólnego i odpowiedzialności
prawnej nieletnich, za popełniane czyny karalne oraz konsekwencji związanych
z przejawami demoralizacji.
W ramach współpracy z miejscowymi środkami masowego przekazu policjanci
naszej jednostki propagowali w prasie, telewizji kablowej „ZW Media” oraz stacji
radiowej „Nasze Radio” bezpieczne zachowania dzieci, młodzieży. Ponadto
podczas spotkań prewencyjnych w szkołach policjanci kolportowali wśród
uczniów materiały prewencyjne na ten temat. Stosowne informacje były również
cyklicznie zamieszczane na stronie internetowej KPP w Zduńskiej Woli.
8 maja 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli przeprowadzono
halowy turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu
zduńskowolskiego o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli,
którego ideą było propagowanie zasady fair-play w rywalizacji sportowej oraz
bezpiecznego i kulturalnego kibicowania. Po zaciętej rywalizacji pierwsze
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli.
W dniu 21 lipca 2019r. mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego po raz trzeci
zgromadzili się na „Niebieskim Pikniku” zorganizowanym przez Komendanta
Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli oraz Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Wydarzenie to wpisało się w obchody 100 –
lecia powstania Policji Państwowej. Zduńskowolscy policjanci i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przygotowali szereg
atrakcji dla uczestników imprezy. Najmłodsi, pod okiem „Komisarza Błyska”
swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sprawdzali
w miasteczku ruchu drogowego oraz konkursach i zabawach. Dzieci uczyły się
prawidłowych zachowań na drodze z wykorzystaniem znaków drogowych
i „autochodzika”. Starsi, przy użyciu alko i narko-gogli, pokonywali prosty
slalom dowiadując się, jak niebezpiecznie na organizm uczestnika ruchu
drogowego działa alkohol i środki odurzające. Niecodziennym widokiem, który
mile
zaskoczył
całe
rodziny
był
patrol
Policji
Konnej
z Tomaszowa Mazowieckiego.
Przeprowadzono XIV finał powiatowego „Konkursu sprawności fizycznej oraz
wiedzy o bezpieczeństwie” dla uczniów klas II szkół podstawowych
w ramach Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa, promujący odpowiednie wzorce
zachowań społecznych, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, m.in.
poprzez uprawianie sportu. Wyłonieni zwycięzcy ze Szkoły Podstawowej nr 9
w Zduńskiej Woli wzięli również udział w wojewódzkim XIV finale PAB, gdzie
zajęli trzecie miejsce.

22

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie i w okolicach
placówek szkolnych podjęto m.in. następujące działania:
kontynuowano ścisłą współpracę policjantów naszej jednostki z kierownictwem
placówek oświatowo-wychowawczych w oparciu o wspólnie wypracowane
procedury postępowania kadry pedagogicznej w przypadku pojawienia się
symptomów zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów i obiektów szkolnych,
policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz Rewiru Dzielnicowych
otrzymywali zadania systematycznego patrolowania okolic placówek oświatowowychowawczych oraz podejmowania stosownych działań w przypadku
ujawnienia wzbudzających podejrzenie osób, pojazdów, czy też przedmiotów,
podjęto działania zmierzające do poprawy stanu technicznego oraz
systematycznego monitorowania placów zabaw, boisk i terenów przyległych do
budynków szkolnych przez właściwych zarządców pod kątem zapobieżenia
nieszczęśliwym wypadkom z udziałem dzieci i młodzieży.
2. Patologie społeczne
Realizowano cykliczne spotkania z dziećmi, młodzieżą szkolną, kadrą
pedagogiczną oraz rodzicami nt. niebezpieczeństw związanych ze spożywaniem
alkoholu, zażywaniem środków odurzających, w tym „dopalaczy” jak również
przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Uczestników spotkań informowano
o aspektach prawnych dotyczących nieletnich.
Funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli podejmowali przedsięwzięcia
prewencyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie zażywaniu środków
odurzających, w tym tzw. „dopalaczy”.
Podczas kontynuacji „Wojewódzkiego Programu Działań Policji w ramach
Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie
ukończyły 18 roku życia” funkcjonariusze Wydziału Prewencji wspólnie
z przedstawicielami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzili
kontrole obiektów handlowych prowadzących obrót alkoholem pod kątem
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. W ramach tych działań właścicielom obiektów i sprzedawcom
wręczano stosowne ulotki prewencyjne i pisma, informując, iż sprzedaż alkoholu
osobie niepełnoletniej jest zabroniona i jest to przestępstwo określone w wyżej
wymienionej ustawie.
W celu ułatwienia kontaktu i odpowiedniej współpracy z mieszkańcami
kontynuowano dyżury dzielnicowych w wyznaczonych Punktach Przyjęć
Interesantów na terenie podległych rejonów służbowych.
Kontynuowano wdrażanie procedury tzw. „niebieskich kart”, mającej na celu
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, m.in. w ramach zespołów
interdyscyplinarnych.
3. Bezpieczeństwo osób starszych.
Funkcjonariusze Wydziału Prewencji prowadzili rozmowy indywidualne
z osobami w podeszłym wieku i samotnie zamieszkującymi na temat ich
bezpieczeństwa osobistego i sposobów unikania zagrożeń. Stosowne apele
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kierowano za pośrednictwem lokalnych mediów oraz zamieszczano na stronie
internetowej KPP w Zduńskiej Woli.
W trosce o bezpieczeństwo seniorów funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych
zorganizowali
spotkanie
z
uczestnikami
„Klubu
Seniora”
z myślą o edukacji starszego pokolenia związanej z bezpiecznymi zachowaniami
na drodze. Przypominali jak ważne jest używanie elementów odblaskowych
celem zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
W ramach programu „Karsznice dla Seniora” dzielnicowi udzielali wskazówek
co zrobić by nie paść ofiarą przestępstwa. Przestępcy działający metodą „na
wnuczka”, czy „na policjanta” wciąż próbują oszukać, głównie osoby starsze.
Na prowadzonej prelekcji policjanci przedstawili metody działań telefonicznych
oszustów, którzy wykorzystując ufność osób starszych, w różny sposób dążą do
wprowadzenia ich w błąd i w rezultacie do wydania przestępcom gotówki.
4. Cyberprzestępczość
KPP Zduńska Wola prowadzi stałą akcję informacyjną poprzez
zamieszczanie na stronie internetowej odpowiednich informacji dotyczących
przestępstw dokonywanych za pomocą sieci internetowej.
Ponadto
policjanci
KPP
Zduńska
Wola
prowadzili
spotkania
z nauczycielami z terenu naszego powiatu, w czasie którego omawiali
zagadnienia związane z przestępczością w Internecie zwracając szczególną
uwagę na cyberprzemoc rówieśniczą.
W dniu 4 grudnia 2019r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz
odbyła się konferencja połączona z jubileuszem 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych pn. „E-administracja – nowe technologie w kontaktach pomiędzy
instytucjami, a społeczeństwem”. Wydarzenie to stało się okazją do omówienia
zagrożeń związanych z codziennym użytkowaniem narzędzi internetowych.
W panelu dyskusyjnym, wśród zaproszonych gości byli policjanci KPP Zduńska
Wola oraz funkcjonariusz Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci podkreślali, że nowe technologie są
niezmiernie pomocne i przydatne zarówno podczas załatwiania spraw
urzędowych, jak też w codziennym życiu każdego z nas. Ostrzegali przed
niebezpieczeństwami i zagrożeniami związanymi
z ich niewłaściwym
użytkowaniem.
5. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej
Prowadzono akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące spraw bezpieczeństwa
w środkach komunikacji publicznej.
W ramach działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na obszarach
kolejowych kontynuowano realizację wspólnych patroli prewencyjnych
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i funkcjonariuszy Straży Ochrony
Kolei.
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Na terenie miasta Zduńska Wola prowadzono akcje informacyjne dotyczące
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie uświadamiano mieszkańców,
że oni również mają wpływ na bezpieczeństwo oraz szybkie reagowanie na
realne zagrożenia korzystając z KMZB.
W dniu 21 lipca 2019r. mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego po raz trzeci
zgromadzili się na „Niebieskim Pikniku” zorganizowanym przez Komendanta
Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli oraz Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Wydarzenie to odbyło się w ramach
obchodów 100–lecia powstania Policji Państwowej i skierowane było głównie do
najmłodszych, lecz osoby pełnoletnie, także mogły skorzystać z licznych
atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Do dyspozycji uczestników
oddano m.in. symulator dachowania, symulator zderzeniowy, alko
i narkogogle. Najmłodsi w miasteczku ruchu drogowego oraz licznych
konkursach i zabawach mogli sprawdzić swoje umiejętności oraz wiedzę
z zakresu ruchu drogowego. Policjanci prezentowali swoje służbowe
wyposażenie, radiowozy, czy też motocykle. Dodatkowo odbył się również
„Niebieski Bieg”, a nowością były policyjne konie służbowe.
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6. Bezpieczny wypoczynek
W okresie wakacyjnym funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli kontrolowali
okolice rzeki Warty i Widawki pod kątem ujawnienia dzikich kąpielisk,
przeprowadzali rozmowy profilaktyczne nt. prawidłowego i bezpiecznego
zachowania się nad wodą.
W okresie wakacyjnym funkcjonariusze KPP brali czynny udział
w ramach tzw. „Wędrującego Artystycznego Lata WAL 2019”, którego
organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
w Zduńskiej Woli przy współpracy z Gminą Zduńska Wola. W trakcie spotkań
z uczestnikami omawiano m.in. zasady bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym,
ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku nad wodą.
Przeprowadzono działania w ramach przedsięwzięć „Bezpieczne Ferie 2019”,
„Bezpieczne Wakacje 2019”.
7. Ofiary przestępstw
Funkcjonariusze KPP Zduńskiej Woli czynnie uczestniczyli w ogłoszonym przez
Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem”. W związku z tym policjanci pełnili dyżury, a odpowiednie
informacje z tego zakresu zostały zamieszczone na stronie internetowej
komendy oraz rozpowszechnione w lokalnych mediach
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II.3 DZIAŁALNOŚĆ
W RODZINIE

POLICJI

W

ZWIĄZKU

Z PRZEMOCĄ

W ramach działań mających na celu ujawnianie i zapobieganie zjawisku
patologii społecznej - przemocy w rodzinie w mieście Zduńska Wola w 2019 roku
podejmowano czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty:
wypełniono 30 formularzy „Niebieska Karta - A” (2018r. – 38) według miejsca
zamieszkania osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą, w tym:
ustalono:
- 37 osób (2018r. – 45), co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte
przemocą, w tym: 28 kobiet, 4 mężczyzn, 5 małoletnich,
- 30 osób (2018r. – 38), wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, w tym: 1 kobieta, 28 mężczyzn, 1 nieletni,
stwierdzono następujące rodzaje przemocy w rodzinie:
- 37 fizyczna,
- 38 psychiczna,
Policjanci utrzymywali stały kontakt z pracownikami ośrodków pomocy
społecznej, pedagogami i kuratorami w całym powiecie zduńskowolskim.

III.

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Pod względem ilości wypadków drogowych odnotowanych w roku 2019 na
terenie miasta Zduńska Wola zaobserwowano wzrost o 10 wypadków w stosunku
do roku 2018. W roku 2019 odnotowano ich 31, natomiast w roku 2018 – 21.
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Porównanie ilości wypadków drogowych w latach 2017-2019
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W roku 2019 zanotowano również wzrost liczby osób rannych tj. 20
w 2018 roku, natomiast w roku 2019 – 35.
60
50
40

35

30

30

20

20
10
0
2017

2018

2019

Porównanie ilości osób rannych w latach 2017-2019

W 2019 r. odnotowano niewielki wzrost kolizji tj. o 16 więcej w porównaniu
do roku 2018 (422).
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Ofiary
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Ranni
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2018

2019

2018

2019

2018
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Porównanie ilości zdarzeń drogowych w latach 2018-2019

Główne przyczyny, z powodu których dochodzi do wypadków drogowych,
spowodowanych przez kierujących to:
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych,
nieprawidłowe wyprzedzanie.

W przypadku pieszych są to:
nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem.
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Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym zaistniały na terenie
miasta Zduńska Wola w 2019r.

L.p.

Dzień

Miejsce

Przyczyna

1

20.02.2019 r.

Zduńska Wola ul. Piwna/Złotnickiego
droga powiatowa P4915E

Nieustalona

2

03.03.2019 r.

ul. Złota 29
droga powiatowa P4913E

Nieustąpienie
pierwszeństwa pieszej na
oznakowanym przejściu
dla pieszych

3

04.06.2019r.

ul. Karsznicka 34
droga powiatowa P4923E

Niedostosowanie
prędkości do warunków
ruchu

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w roku 2019 w sumie
przeprowadzili na terenie podległym KPP w Zduńskiej Woli 198 działań (2018r. –
177), mających na celu eliminowanie i ujawnianie zagrożeń dotyczących
bezpośrednio danego zagadnienia.

PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA NA OBSZARZE
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2019
NIECHRONIENI

OGÓLNOPOLSKIE - 12
LOKALNE
- 38

ALKOHOL I NARKOTYKI
OGÓLNOPOLSKIE - 3
TRZEŹWY PORANEK
LOKALNE
- 73

RAZEM - 50

RAZEM – 76

PRĘDKOŚĆ
KASKADOWY POMIAR
PRĘDKOŚCI

OGÓLNOPOLSKIE - 11
LOKALNE
- 49

RAZEM – 60

SMOG

OGÓLNOPOLSKIE - 12

RAZEM – 12

W SUMIE PRZEPROWADZONO 198 DZIAŁAŃ
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Ponadto w celu ograniczenia poszczególnych zagrożeń w ruchu drogowym
oraz propagowania wśród wszystkich użytkowników dróg – zachowań zgodnych
z prawem, prowadzone były inne działania, takie jak: „BEZPIECZNY PIESZY”,
„BEZPIECZNY ROWERZYSTA”, „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH”,
„WIDOCZNY I SPRAWNY POJAZD”, „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – ŚWIEĆ
ODBLASKIEM”.

IV.

DZIAŁALNOŚĆ PRASOWO-INFORMACYJNA

1) Współpraca z mediami.
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli w dalszym ciągu prowadziła
szeroką politykę medialną, przy wykorzystaniu prasy lokalnej, mediów radiowotelewizyjnych i internetowych kanałów informacyjnych.
Polityka medialna służyła bieżącemu informowaniu społeczeństwa
o inicjatywach i przedsięwzięciach podejmowanych na terenie działania Komendy
Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz o policyjnych sukcesach związanych
z zatrzymywaniem sprawców przestępstw, a także działalności profilaktyczno –
edukacyjnej na rzecz mieszkańców powiatu.
W 2019r. współpracowano z następującymi mediami:
tygodniki, dzienniki lokalne;
dzienniki ogólnopolskie;
portale internetowe;
rozgłośnie radiowe;
telewizja lokalna i regionalna.
Media szeroko prezentowały zarówno sukcesy na płaszczyźnie zwalczania
przestępczości,
jak
też
materiały
informacyjno-prewencyjne.
Na łamach lokalnych gazet oraz internetowych portalach informacyjnych
ukazywały się materiały dotyczące przestróg przed oszustwami, włamaniami,
drobnymi kradzieżami i innymi zagrożeniami kryminalnymi.
2) Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Zduńskowolscy
policjanci
prowadzili
działania
informacyjne
i edukacyjne mające na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców powiatu
zduńskowolskiego wiedzy z zakresu funkcjonowania i możliwości KMZB.
Informacja i edukacja odbywała się m.in. podczas różnych imprez
plenerowych np. podczas Pikniku Maksymilianowskiego, Niebieskiego Pikniku,
Dnia Seniora, ślubowania uczniów klas I o charakterze policyjnym
w Wojsławicach, targów edukacyjnych promujących zawód policjanta, gdzie
wystawione zostały punkty informacyjne KMZB.
Realizowane działania były propagowane i szeroko relacjonowane
w lokalnych mediach.
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Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2019 roku
z terenu miasta Zduńska Wola
Kategoria
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Nieprawidłowe parkowanie
Grupowanie się małoletnich zagrożonych
demoralizacją
Niewłaściwa infrastruktura drogowa
Przekraczanie dozwolonej prędkości
Akty wandalizmu
Zła organizacja ruchu drogowego
Używanie środków odurzających
Bezdomność
Dzikie wysypiska śmieci
Nielegalne rajdy samochodowe
Niszczenie zieleni
Żebractwo
Dzikie kąpieliska
Niestrzeżony przejazd kolejowy
Wałęsające się bezpańskie psy
Miejsca grupowania się małoletnich
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
Nielegalna wycinka drzew
Nieprawidłowe oznakowanie drogi
Niestrzeżone przejście przez tory
Wypalanie traw
Poruszanie się po terenach leśnych quadami
Kłusownictwo
Znęcanie się nad zwierzętami
OGÓŁEM
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Ogółem Potwierdzone Niepotwierdzone
9
40
31
18
42
19
19

13

6

5
19
11
4
12
11
2
5
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
176

2
10
1
0
2
9
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
90

2
9
5
1
9
1
2
5
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
1
77

V.

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI

Miasto Zduńska Wola przeznaczyło z budżetów środki na dofinansowanie
zakupu radiowozu nieoznakowanego Hyundai Kona. Przedsięwzięcie to realizowane
było w oparciu o współfinansowanie 50% w ramach tzw. „Sponsoringu 2019”.
Dodatkowo Urząd Miasta w Zduńskiej Woli przeznaczył środki w kwocie
10000 zł na patrole ponadnormatywne.

VI.

PRIORYTETY i ZAŁOŻENIA NA 2020 ROK
Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze
społeczeństwem.
Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu
największych współczesnych zagrożeń, w tym Cyberprzestępczością.
Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej
uciążliwej społecznie.
Działania Policji
drogowym.

ukierunkowane

na

poprawę

bezpieczeństwa

w

ruchu

Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez
masowych.
Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne
podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Doskonalenie
jakości
zadań
realizowanych
przez
policjantów
i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia
służby/pracy.

Sprawozdanie opracowano
w Wydziale Prewencji KPP Zduńska Wola
Sporządziła: Maja Pietkiewicz
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