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WPROWADZENIE
Poczucie bezpieczeństwa Polaków
Badania opinii społecznej w Polsce (CBOS) realizowane na przestrzeni wielu
lat wykazują wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa w naszym kraju. W 2020
roku zdecydowana większość Polaków – 85 % ankietowanych uznaje swój kraj za
bezpieczny, przeciwnego zdania jest jedynie 10 % ankietowanych, a pozostałe 5 %
respondentów nie ma zdania na ten temat.
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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 96 % 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 3 % spadł w tym roku udział odpowiedzi
przeczących i 1 % osób badanych uchylił się od wyrażenia opinii.
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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 24,6 km2,
a obszar ten zamieszkuje 41686 mieszkańców.
Miasto Zduńska Wola położone jest w centralnej części powiatu
zduńskowolskiego.
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

I

C

os.Osmolin,os.Pastwiska

Rejon 5
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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 2020r. w mieście Zduńska Wola odnotowano 958 przestępstw, czyli
nastąpił wzrost o 249 (w 2019r. - 709). W liczbie tej zawierają się zarówno
przestępstwa zgłoszone przez obywateli jak i ujawnione przez policjantów
w wyniku prowadzonych czynności służbowych.
W 2020r. na terenie miasta Zduńska Wola odnotowano spadek kradzieży
(z 76 w 2019r. do 58 w 2020r.), przestępczości rozbójniczej (z 16 w 2019r. do 5
w 2020r.), kradzieży z włamaniem do samochodu (z 6 w 2019r. do 4 w 2020r.),
uszczerbku na zdrowiu (z 15 w 2019r. do 10 w 2020r.), zabójstw (z 1 w 2019r. do
0 w 2020r.), uszkodzeń mienia (z 33 w 2019r. do 24 w 2020r.) oraz bójek i pobić
(z 5 w 2019r. do 1 w 2020r.).
Ponadto w 2020 roku ujawniono 195 przestępstw w kategorii
przestępczości narkotykowej. W zakresie zwalczania w/w przestępczości
stwierdzono dynamikę wszczęcia postępowań na poziomie 155,88 %, 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 2020r. odnotowano spadek liczby przestępstw w tej kategorii. Na terenie
miasta Zduńska Wola stwierdzono o 18 kradzieży mniej w porównaniu z 2019r. tj.
spadek z 76 przestępstw na 58.
Sprawcy najczęściej dokonywali kradzieży:






artykułów spożywczych i przemysłowych,
katalizatorów,
paliwa,
telefonów komórkowych,
rowerów.

Poza prowadzonymi działaniami wykrywczymi, w celu ograniczenia tej
kategorii przestępczości mieszkańcy powiatu informowani byli przez policjantów
o konieczności właściwego zabezpieczenia mienia oraz unikania wpuszczania do
mieszkań obcych osób. Dzielnicowi przeprowadzali spotkania na temat
codziennego bezpieczeństwa i udzielali wskazówek osobom starszym co zrobić by
nie paść ofiarą przestępstwa. Uczestnicy spotkań otrzymali ulotki informacyjne
z cennymi radami, dodatkowo zostali zapoznani z ideą funkcjonowania oraz
możliwościami
aplikacji
informatycznej
„Krajowa
Mapa
Zagrożenia
Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”. Stosowne apele kierowano za
pośrednictwem lokalnych mediów oraz zamieszczano na stronie internetowej KPP
w Zduńskiej Woli.
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 wyniósł
w 2020 roku. Średnia w województwie łódzkim wynosiła 32,85 %.

I.2

47,14 %

KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM
W 2020r. stwierdzono 88 kradzieży z włamaniem.

Najczęściej sprawcy włamywali się do:
 pojazdów,
 domów jednorodzinnych,
 stojaków na butle gazowe,
 budynków gospodarczych.
Przedmiotem zainteresowania sprawców były przede wszystkim pieniądze,
biżuteria, sprzęty i towary przewożone w pojazdach oraz butle gazowe.
Policjanci KPP w Zduńskiej Woli w roku 2020, 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 powiatu.
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W kategorii kradzież z włamaniem poziom wykrywalności wyniósł
73,21% w 2020 roku czyli o 12,75 % więcej niż w roku poprzednim, przy
średniej w województwie łódzkim 46,56 %.

I.3

KRADZIEŻE SAMOCHODÓW

W 2020r. na terenie miasta Zduńska Wola odnotowano 4 przestępstwa
w kategorii kradzieży pojazdów tj. o 2 mniej niż w 2019r. (6).
Wskaźnik wykrywalności w 2020 roku wyniósł 40 %. W roku
poprzednim wskaźnik ten był na poziomie 14,29 %, czyli poprawił się aż
o 25,71 %. Średnia w województwie łódzkim wynosiła 17,77 %.

I.4

BÓJKI I POBICIA

W 2020r. odnotowano spadek liczby przestępstw w tej kategorii, tj. z 5
w 2019r. do 1 w 2020r. Do zdarzeń dochodziło na ulicy, a jego uczestnicy byli
pod wpływem alkoholu i nie łączyło ich żadne pokrewieństwo.
Wskaźnik wykrywalności w 2019 jak i w 2020
100 %, przy średniej w województwie łódzkim 82,19 %.

I.5

roku

wyniósł

USZKODZENIE MIENIA

W 2020r. liczba przestępstw w kategorii uszkodzeń mienia w mieście
Zduńska Wola wynosiła 24 (33 w 2019r.).
Najczęściej sprawcy dokonywali zniszczenia mienia poprzez porysowanie
powłok lakierniczych pojazdów, wybijanie szyb, niszczenie zewnętrznych placów
zabaw, pomalowanie sprayem elewacji budynków. Zazwyczaj były to szkody
dokonywane na przyblokowych parkingach, gminnych placach zabaw, budynkach
sklepów i podmiotów gospodarczych.
Wskaźnik wykrywalności w 2020 roku wzrósł o 12,65 % w porównaniu
z rokiem poprzednim, czyli wyniósł 61,54 % (48,89 % w 2019r.), przy
średniej w województwie łódzkim 34,89 %.

I.6

USZCZERBEK NA ZDROWIU

W tej kategorii przestępstw, dotyczących spowodowania lekkiego lub
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego naruszeniem czynności narządów
ciała, w Zduńskiej Woli odnotowano spadek o 5 przestępstw w porównaniu do
2019r. (tj. z 15 na 10).
W sytuacji tego typu przestępstw pokrzywdzony i sprawca najczęściej się
znają, a nawet są spokrewnieni. Sprawcy najczęściej byli pod wpływem alkoholu,
a do czynów dochodziło podczas awantur domowych w miejscu zamieszkania.
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Wskaźnik wykrywalności tego typu czynów wyniósł 100 % i utrzymuje
się na tym samym poziomie co w roku 2019, przy średniej w województwie
łódzkim 89,88 %.

I.7

PRZESTĘPCZOŚĆ ROZBÓJNICZA

W 2020r. stwierdzono 5 przestępstw rozbójniczych, czyli o 11 mniej niż
w 2019r. (16).
Przestępstwa te popełniano o różnych porach dnia, na ulicach,
w mieszkaniach, punktach handlowych. Sprawcy działali z zaskoczenia i po
uprzednim użyciu przemocy fizycznej zabierali przedmioty, które pokrzywdzeni
mieli przy sobie, tj. pieniądze i telefony komórkowe.
Wskaźnik wykrywalności tego typu czynów wyniósł 100 % w 2020 roku
przy średniej w województwie łódzkim 81,19 %.

I.8

PRZESTĘPCZOŚC NARKOTYKOWA

W 2020 roku na terenie miasta Zduńska Wola stwierdzono 195 przestępstw
narkotykowych, natomiast w całym powiecie 205.
W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej stwierdzono na terenie
całego powiatu, dynamikę wszczęcia postępowań na poziomie 155,88 %, co
świadczy o dobrej pracy policjantów przyczyniającej się do „zdjęcia z rynku”
narkotyków. Ilość zabezpieczonych narkotyków (cały powiat) wzrosła o ponad
1692,95 grama w porównaniu z rokiem ubiegłym (tj. z 9918,05g do 11611g).
Ujawniono i zabezpieczono m. in.:


5542 g amfetaminy,



6041,1 g marihuany,



13,2 g kokainy,



447 sztuk Extasy,



127 sztuk konopi indyjskich,



0,8 litra prekursora do produkcji amfetaminy BMK.

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 99,51 %, co stanowi
wzrost o 0,83 % w porównaniu z 2019r. Średnia wykrywalność w woj. łódzkim
wynosi 95,38 %.
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I.9

PRZESTĘPCZOŚC GOSPODARCZA I KORUPCYJNA

W tej kategorii przestępstw działania Policji polegają na dokładnym
i drobiazgowym gromadzeniu informacji oraz danych o osobie sprawcy oraz jego
metodzie działania. Skuteczne wykrywanie tego rodzaju przestępstw jest bardzo
czasochłonne i niejednokrotnie wymaga prowadzenia bieżącej analizy
zgromadzonego materiału dowodowego. Wszystkie te czynności dążą do
gromadzenia dowodów, mających potwierdzić popełnienie czynu karalnego.
Każdego roku przestępcy wykorzystują nowe techniki i technologie mające
na celu zdezorientowanie zarówno pokrzywdzonych jak i organów ścigania
W 2020r. stwierdzono 316 przestępstw gospodarczych.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w tej kategorii wynosi 86,75 %.
Postępowania prowadzone w 2020r. 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 2020r. 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 26,9 kg (w 2019r. 13,15 kg),



papierosy w ilości 6715 szt. (w 2019r. 778 szt.).
Na terenie całego powiatu zduńskowolskiego w 2020r. zabezpieczono łącznie:

- krajankę tytoniową w ilości 1677,2 kg,
- papierosy w ilości 7135 szt.

I.10 WYBRANE REALIZACJE SPRAW W 2020 ROKU
Luty 2020r. – rozbicie grupy młodocianych przestępców
10 lutego 2020 roku policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Zduńskiej Woli zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzewanych
o dokonanie czterech rozbojów oraz szeregu włamań.
Od początku stycznia funkcjonariusze prowadzili czynności wykrywacze
dotyczące trzech kradzieży z włamaniem do obiektów handlowych, pięciu kradzieży
z włamaniem do samochodów osobowych oraz trzech rozbojów na czterech
zduńskowolanach. Po wnikliwej analizie zgromadzonych w sprawach materiałów
dowodowych udało się wytypować podejrzanych.
10

W wyniku przeprowadzonych czynności w dniu 10 lutego 2020 roku
dokonano zatrzymania trzech mieszkańców Zduńskiej Woli w tym jednego
nieletniego. Ujawniono i zabezpieczono utracone mienie w postaci trzech telefonów
komórkowych, nawigacji i radia samochodowego, zniczy, odkurzacza
przemysłowego, elektronarzędzi oraz środków odurzających w postaci 1,14 g
marihuany. Po wykonaniu czynności procesowych 20-letni zduńskowolanin
decyzją prokuratora został oddany pod dozór policyjny, a jego młodszy brat decyzją
Sądu Rodzinnego został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Natomiast 18letni podejrzany, na wniosek prokuratora, został tymczasowo aresztowany.

Luty/marzec 2020r. – kradzież z włamaniem
Na przełomie lutego i marca 2020r. policjanci Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli prowadzili czynności wykrywacze
dotyczące przestępstwa kradzieży z włamaniem do marketu DINO przy ul.
Szadkowskiej 61, gdzie nieznany sprawca wjechał samochodem marki VW Golf
w szklane drzwi wejściowe dyskontu, po czym dokonał kradzieży wyrobów
tytoniowych. W trakcie analizy monitoringu stwierdzono, że pojazd nie posiadał
zamontowanych tablic rejestracyjnych, które to częściowo zasłonięte znajdowały
się na tylnej kanapie pojazdu. Po przeanalizowaniu zebranych materiałów
policjanci ustalili i wytypowali sprawcę, którym okazał się mieszkaniec Jeleniej
Góry. Ten sam mężczyzna w listopadzie 2019r. dokonał kradzieży z włamaniem do
sklepu STIHL, przy ul. Mostowej w Zduńskiej Woli.
Podejrzanemu przedstawiono dwa zarzuty kradzieży z włamaniem do
wymienionych placówek handlowych, za które grozi kara pozbawienia wolności do
10 lat.
11

Maj 2020r. – kradzieże z włamaniem do komórek piwnicznych oraz garaży
W maju 2020r. policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Zduńskiej Woli zatrzymali czterech mieszkańców Zduńskiej Woli
podejrzanych o dokonanie szeregu kradzieży z włamaniem do komórek
piwnicznych oraz garaży. Do kradzieży dochodziło w marcu, kwietniu oraz maju
2020r. na terenie miasta Zduńska Wola.
Policjanci po przeanalizowaniu
materiałów ustalili sprawców oraz ujawnili i zabezpieczyli część skradzionego
mienia. Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono łącznie czterdzieści jeden
zarzutów kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem. Sąd
Rejonowy w Zduńskiej Woli wobec dwóch sprawców zastosował środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Wobec trzeciego przestępcy zastosowano dozór Policji, a o czwartym – nieletnim
zadecyduje Sąd Rodzinny. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia
wolności.
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II.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA

W 2020 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 2020 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 2020 roku policjanci KPP w Zduńskiej Woli wykonali 6701 służby.
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.
Dla tego typu zdarzeń wartość maksymalna czasu reakcji określona dla
obszaru działania KPP Zduńska Wola wynosi 10 min. 38 sek. i jest nazywana
„progiem satysfakcji”.
Średni czas reakcji na zdarzenia pilne w 2020 r., czyli czas od chwili
przyjęcia zgłoszenia do chwili podjęcia interwencji wyniósł 6 min. 12 sek.
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3) Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi.
W 2020 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 150 wspólnych patroli (2019r. – 144) w których udział
brali funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego, Rewiru
Dzielnicowych oraz Wydziału Ruchu Drogowego zduńskowolskiej Komendy.
Zwiększyła się liczba patroli niełączonych z uwagi na pandemię COVID-19.
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 106 wspólnych patroli, czyli o 13 więcej niż w 2019r.
(93).
3.3 Współpraca ze Strażą Leśną
W realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń
w zakresie szkodnictwa leśnego oraz przyrodniczego, policjanci wspólnie ze
strażnikami leśnymi patrolowali tereny leśne oraz targowiska pod kątem
ujawniania przestępstw i wykroczeń.
Działania realizowano m.in. w oparciu Plan:
- „Karp, Choinka” w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
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.
4) Interwencje
W 2020 roku policjanci KPP Zduńska Wola na terenie miasta Zduńska Wola
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przeprowadzili 7325 interwencji (wzrost o 2015 w stosunku do 2019 roku).
Przyczyną tak dużego wzrostu zdarzeń jest pandemia COVID-19.
Funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli kontrolowali osoby poddane kwarantannie,
co również jest odnotowane w systemach policyjnych jako interwencja.
Głównym zadaniem funkcjonariuszy służby prewencji jest zapobieganie
przestępczości oraz zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych,
a także natychmiastowa reakcja na ujawnione wykroczenie. Ponadto do zadań
policjantów należy przeprowadzanie interwencji w czasie awantur rodzinnych
i sąsiedzkich. Interwencje możemy podzielić na dwie kategorie:
 interwencje domowe,
 interwencje inne.
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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.
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Wykroczenia popełnione na terenie miasta Zduńska Wola, na które może mieć
wpływ służba prewencyjna.
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art. 119

6) Działania prewencyjne i zabezpieczenia imprez
W 2020r. policjanci KPP Zduńska Wola na terenie miasta Zduńska Wola
brali udział w zabezpieczeniach 27 imprez: sportowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, religijnych oraz innych wydarzeń na terenie Zduńskiej Woli
i całego powiatu zduńskowolskiego. Liczba zabezpieczonych imprez zmniejszyła się
ponieważ 11 marca 2020r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan
pandemii COVID-19 – choroby wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2.
20 marca 2020r. premier Mateusz Morawiecki oficjalnie ogłosił stan epidemii
w Polsce, co wiązało się z wieloma obostrzeniami, np. z odwołaniem imprez
masowych, czy ograniczoną liczbą uczestników zgromadzeń. W obawie o zdrowie
mieszkańców powiatu zduńskowolskiego nie zostały zorganizowane masowe
imprezy cykliczne, tj. Dni Zduńskiej Woli, Święto Kwiatów, czy też Regionalna
Wystawa Rolno – Przemysłowa.
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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:
• III Zduńskowolski Bieg WOŚP;
• Pokazy sztucznych ogni w ramach tzw. światełka do nieba (WOŚP);
• Procesje fatimskie;
• Spotkania z kandydatami na prezydenta Polski: Szymonem Hołownią,
Rafałem Trzaskowskim;
• Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego;
• Procesja Bożego Ciała;
• Koncerty zespołów: Thrudy, Agnes Pine, KRÓL;
• Zgromadzenie w obronie niezależności i niezawisłości sądów;
19

• Zgromadzenie mające na celu okazanie solidarności z sędzią Igorem Tuleyą
oraz innymi prześladowanymi sędziami i prokuratorami;
• Zgromadzenie mające na celu żądanie przestrzegania w Polsce zasad
demokratycznego państwa prawnego i poszanowania Konstytucji.
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 2020 policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii:
• skierowali 124 wnioski do Sądów Rodzinnych związanych z czynami
karalnymi i demoralizacją,
• ujawnili 62 nieletnich pod wpływem alkoholu,
• zatrzymali 9 uciekinierów z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
• zorganizowali 238 spotkań z młodzieżą, w tym spotkania on – line.
Z powodu pandemii COVID-19 w szkołach wprowadzone zostało nauczanie
zdalne i trwało ono przez większość 2020 roku.
Skierowane wnioski o demoralizację w 2020 roku:
• Spożywanie alkoholu - 62
• Kradzież sklepowa - 3
• Niepoprawne zachowanie - 8
• Palenie papierosów - 13
• Zdarzenia drogowe - 4
• Zniszczenie mienia - 4
• Znajdowanie się pod działaniem środka odurzającego – 1
• Groźby – 3
• Znęcanie – 1
• Rozbój – 1
• Uszkodzenie ciała -1
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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 2020 r. policjanci KPP Zduńska Wola zorganizowali na terenie miasta
Zduńska Wola ogółem 138 spotkań z młodzieżą oraz 63 spotkania
z pedagogami szkolnymi i rodzicami uczniów. Szczególny nacisk położono na
zagrożenia wynikające z zażywania „dopalaczy” oraz niebezpieczeństw czyhających
na dzieci i młodzież w internecie. 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 przestrzegano przed cyberprzestępstwami
związanymi z COVID-19.
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;
• Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem;
• Bezpieczeństwo seniorów: np. Babciu, Dziadku – bądźcie bezpieczni na
drodze!;
• Razem dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.
Nowym działaniem profilaktycznym wprowadzonym na terenie całego kraju
w tym mieście Zduńska Wola jest bezpieczeństwo mieszkańców podczas pandemii
COVID-19. Od marca 2020r. obowiązują obostrzenia, które mają pomóc
w ochronie zdrowia i życia. Za egzekwowanie nakazów i zakazów odpowiedzialna
jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, którą wspierają policjanci poprzez kontrole
klubów, siłowni, centrów fitness, obiektów sportowych oraz obiektów handlowych.
Ponadto funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli kontrolowali osoby objęte
kwarantanną. Pandemia koronawirusa, praca zdalna jak i nauka on-line sprzyjają
oszustwom internetowym. Dlatego też na stronie internetowej KPP w Zduńskiej
Woli można było znaleźć liczne apele do mieszkańców o zachowanie ostrożności
w cyberprzestrzeni. W trosce o bezpieczeństwo osób najbardziej narażonych na
zakażenie koronawirusem, czyli między innymi osób starszych w ramach wspólnej
akcji „Razem dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu zduńskowolskiego”
policjanci wspólnie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przygotowali ulotki edukacyjne, zawierające informacje, jak nie stać się ofiarą
oszustwa. Przygotowane broszury przekazywano mieszkańcom przy okazji
rozdawania maseczek ochronnych.
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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 naszym terenie za realizację powyższego zagadnienia, tj.
władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy
społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, kuratorami sądowymi, WORD w Łodzi Oddział Terenowy Sieradz.
Ponadto zrealizowano wiele 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.



24 stycznia 2020r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Ferie z Policją”.
Zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Zduńskiej Woli konkurs
był skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu
zduńskowolskiego. Jego nadrzędnym celem było promowanie wśród dzieci
odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań podczas spędzania zimowego
wypoczynku. Zadaniem uczniów było wykonanie tematycznych prac
plastycznych. Zwycięzcy odebrali od Komendanta Powiatowego Policji
w Zduńskiej Woli insp. Małgorzaty Mączyńskiej gratulacje oraz dyplomy
i nagrody.



W 2020r. zduńskowolscy policjanci rozpoczęli cykl spotkań on-line
z uczniami szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa. Nauczyciele
w ramach współpracy, chętnie udostępniali czas przeznaczony na naukę online, aby przypomnieć uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w związku
z wakacjami oraz obowiązującymi obostrzeniami.



1 października 2020r. w ramach akcji „Świeć Przykładem” po raz kolejny
obchodzono „Ogólnopolski policyjny dzień odblasków”. W związku z tym
zorganizowana została przez zduńskowolskich policjantów, akcja rozdawania
odblasków uczniom Szkoły Podstawowej w Czechach, Szkoły Podstawowej nr 9
w Zduńskiej Woli oraz w Szkole Podstawowej w Szadku. Dla dzieci
przygotowane były również atrakcje w postaci mobilnego miasteczka ruchu
drogowego, nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem "autochodzików",
pogadanki na temat bezpieczeństwa „niechronionych uczestników ruchu
drogowego”.



W dniu 3 października 2020r. mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego po raz
czwarty zgromadzili się na „Niebieskim Pikniku” zorganizowanym przez
Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli oraz dyrektora Powiatowego
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Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Na teren Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Zduńskiej Woli przybyły całe rodziny, by
aktywnie uczestniczyć w „Niebieskim Pikniku”. Zduńskowolscy policjanci,
pracownicy cywilni oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli przygotowali szereg atrakcji dla uczestników imprezy. Jedną
z nich był spacer Nordic-Walking, w którym udział wzięły m.in. osoby
z Uniwersytetu III Wieku w Zduńskiej Woli. Dla dzieci został przygotowany
konkurs plastyczny pt: „zawsze bezpieczni na drodze" i każde dziecko biorące
w nim udział zostało uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Najmłodsi, pod
okiem "Komisarza Błyska", swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu
bezpieczeństwa sprawdzali w miasteczku ruchu drogowego. Dzieci w nagrodę
otrzymywały gadżety, w których nie zabrakło oczywiście elementów
odblaskowych, tak ważnych dla bezpieczeństwa "niechronionych" uczestników
ruchu drogowego, którymi są piesi, rowerzyści, biegacze oraz sportowcy
aktywnie spędzających czas wolny. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
symulator dachowania i symulator zderzeniowy, w których można było
doświadczyć, jak zachowuje się pojazd, kierowca oraz pasażer w chwili
wypadku drogowego. Miłośnicy jednośladów mogli też podziwiać motocykle
z grupy APC Moto Pasja.


4 grudnia 2020r. przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
w Zduńskiej Woli wraz z policjantami i Mikołajami z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, udekorowali choinki własnoręcznie zrobionymi ozdobami oraz
elementami odblaskowymi ufundowanymi przez Urząd Miasta Zduńska Wola.
Policjanci wspólnie z dziećmi ubierali drzewka i przekazali najmłodszym
informacje z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie i w okolicach
placówek szkolnych powiatu zduńskowolskiego 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
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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” przez młodzież powiatu zduńskowolskiego.
 Policjanci dokonywali kontroli 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 przypominano, 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
kierowano za pośrednictwem lokalnych mediów oraz zamieszczano na stronie
internetowej KPP w Zduńskiej Woli.
W trosce o bezpieczeństwo seniorów funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych
organizowali spotkania 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 „Karsznicki Klub Seniora – Lokomotywa 60+” 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.
Ważnym elementem zapobiegania przestępstwom i oszustwom kierowanym
wobec seniorów jest ciągłe podnoszenie świadomości o istniejących
zagrożeniach. Zduńskowolscy policjanci podejmują szereg inicjatyw
informacyjnych i edukacyjnych mających na celu uchronienie seniorów przed
utratą oszczędności. Ulotki i plakaty z ostrzeżeniami trafiają do urzędów,
kościołów, przychodni lekarskich, banków, na przystanki autobusowe jak i do
autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli.
W trosce o bezpieczeństwo osób najbardziej
narażonych na zakażenie
koronawirusem, czyli np. osób starszych zduńskowolscy policjanci wspólnie
z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, rozdawali środki
ochrony osobistej, tj. maseczki, które zostały zakupione i przekazane przez
Urząd Marszałkowski w Łodzi.
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4. Cyberprzestępczość
KPP Zduńska Wola prowadzi stałą akcję informacyjną poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej odpowiednich informacji dotyczących przestępstw
dokonywanych za pomocą sieci internetowej. Od czasu pojawienia się choroby
zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa wprowadzone zostały
obostrzenia, gdzie wiele sklepów zostało zamkniętych, a godziny otwarcia
pozostałych placówek uległy skróceniu. W związku z zaistniałą sytuacją
mieszkańcy częściej załatwiali sprawy życia codziennego wykorzystując do tego
Internet. Przestępcy bardzo często podszywali się pod serwisy aukcyjne, sklepy
internetowe, instytucje zaufania publicznego, tj. banki, urzędy państwowe,
centralne oraz lokalne. Wzrosła liczba ataków, wyłudzeń i akcji phishigowych.
Dlatego funkcjonariusze Policji poprzez różne akcje przypominali, iż najważniejsza
jest zasada ograniczonego zaufania, gdzie ostrożność i dokładne weryfikowanie
tego, co w Internecie, czy elektronicznej skrzynce pocztowej pozwoli uniknąć
przykrych konsekwencji.
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.
Na terenie powiatu zduńskowolskiego prowadzono akcje informacyjne
dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie uświadamiano
mieszkańców, że oni również mają wpływ na bezpieczeństwo w naszym
powiecie oraz szybkie reagowanie na realne zagrożenia korzystając
z KMZB.
W dniu 3 października 2020r. mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego po raz
czwarty zgromadzili się na „Niebieskim Pikniku” zorganizowanym przez
Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli oraz dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Na teren Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Zduńskiej Woli przybyły całe rodziny, by
aktywnie uczestniczyć w „Niebieskim Pikniku”. Zduńskowolscy policjanci,
pracownicy cywilni oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli przygotowali szereg atrakcji dla uczestników imprezy. 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. Miłośnicy jednośladów mogli też
podziwiać motocykle z grupy APC Moto Pasja. Dodatkowo odbył spacer NordicWalking, w którym udział wzięły m.in. osoby z Uniwersytetu III Wieku
w Zduńskiej Woli. Ponadto podczas „Niebieskiego Pikniku” trwała
charytatywna zbiórka nakrętek dla 15 – miesięcznej dziewczynki ze Zduńskiej
Woli, która choruje na wrodzony niedorozwój kości udowej.
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Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, organizatorów i ludzi dobrej woli udało się
zebrać ogromną ilość nakrętek.

6. Bezpieczny wypoczynek


W okresie wakacyjnym funkcjonariusze KPP w Zduńskiej Woli i Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli wspólnie
z pracownikami Urzędu Gminy Zapolice kontrolowali okolice rzeki Warty
i Widawki pod kątem ujawnienia dzikich kąpielisk, ponadto przeprowadzali
rozmowy profilaktyczne nt. prawidłowego i bezpiecznego zachowania się nad
wodą.
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W okresie wakacyjnym funkcjonariusze KPP brali czynny udział
w spotkaniach z uczestnikami półkolonii organizowanych w Zduńskiej Woli,
czy też Szadku. 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 2020”,
„Bezpieczne Wakacje 2020”.

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.

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 2020 roku
podejmowano czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty:
 wypełniono 35 formularzy „Niebieska Karta - A” (2019r. – 30) według miejsca
zamieszkania osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą, w tym:
 ustalono:
- 41 osób (2019r. – 37), co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte
przemocą, w tym: 34 kobiety, 2 mężczyzn, 5 małoletnich,
- 35 osób (2019r. – 30), wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, byli to sami mężczyźni.
 stwierdzono następujące rodzaje przemocy w rodzinie:
- 36 fizyczna,
- 40 psychiczna,
- 3 seksualna,
- 8 inna.
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 2020 na
terenie miasta Zduńska Wola stwierdzono spadek o 6 wypadków w stosunku do
roku 2019. W roku 2020 odnotowano ich 25, natomiast w roku 2019 – 31.

27

50
40

31

30

30

25

21

20

10
0
2017

2018

2019

2020
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W roku 2020 zanotowano również spadek liczby osób rannych tj. 35
w 2019 roku, natomiast w roku 2020 – 27.
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W 2020 r. odnotowano spadek liczby kolizji tj. o 35 mniej w porównaniu do
roku 2019 (438).
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Porównanie ilości zdarzeń drogowych w latach 2019-2020
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Główne przyczyny, z powodu których dochodzi do wypadków drogowych na
obszarze naszego miasta, spowodowanych przez kierujących to:
 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych,
 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
 nieprawidłowe skręcanie,
 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.




W przypadku pieszych są to:
nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem,
nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody.
Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym zaistniały na terenie
miasta Zduńska Wola w 2020r.

L.p.

Dzień

Miejsce

Przyczyna

1

28.05.2020r.
13:55

Zduńska Wola,
ul. Złota/Malczewskiego
droga powiatowa P4913E

Nieostrożne wyjście na
jezdnię zza pojazdu

2

23.10.2020r.
5:55

Zduńska Wola. ul. Kościelna 33
droga powiatowa P4913E

Niedostosowanie
prędkości do warunków
ruchu

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w
roku 2020 w sumie
przeprowadzili 140 działań, mających na celu eliminowanie i ujawnianie zagrożeń
dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia prowadzonych działań.
PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA NA OBSZARZE
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2020
NIECHRONIENI
(Bezpieczny pieszy,
rowerzysta)

48

PRĘDKOŚĆ
KASKADOWY POMIAR
PRĘDKOŚCI

57

INNE

35

W SUMIE PRZEPROWADZONO 140 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: „SMOG”, „TRUCK I BUS”, „
MOTOCYKLIŚCI”, „PASY”, „TELEFONY”, „BEZPIECZNY WEEKEND”, „ZNICZ”,
„BEZPIECZNE FERIE”, „BEZPIECZNE WAKACJE”.

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 2020r. 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 Niebieskiego Pikniku gdzie
wystawiony został punkt informacyjny KMZB.
Realizowane działania
w lokalnych mediach.

były

propagowane
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Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2020 roku
z terenu miasta Zduńska Wola

KATEGORIA

Potwierdzone
Miasto
Potwierdzone
przekazane poza Niepotwierdzone Żart/pomyłka
Zduńska Wola wyeliminowane
Policję

Spożywanie alkoholu w
miejscach niedozwolonych
Nieprawidłowe parkowanie
Przekraczanie dozwolonej
prędkości

7

1

0

6

0

26

13

0

13

0

18

10

0

7

1

Niewłaściwa infrastruktura
drogowa

6

2

1

3

0

34

21

0

13

0

Zła organizacja ruchu drogowego

4
7
3

0
1
0

0
0
0

4
6
1

0
0
2

Używanie środków odurzających

1

1

0

0

0

Nielegalne rajdy samochodowe
Wałęsające się bezpańskie psy
Osoba bezdomna wymagająca
pomocy
Żebractwo
Niszczenie zieleni
Miejsca niebezpiecznej działalności
rozrywkowej

3
1

0
0

0
0

3
1

0
0

2

1

0

1

0

3
1

0
0

0
0

2
1

1
0

2

0

0

0

2

OGÓŁEM

118

50

1

61

6

Grupowanie się małoletnich
zagrożonych demoralizacją
Akty wandalizmu
Dzikie wysypiska śmieci

Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2020 roku na
terenie KPP Zduńska Wola – PODSUMOWANIE

ZGŁOSZENIA

OGÓŁEM
POTWIERDZONE
WYELIMINOWANIE
POTWIERDZONE
PRZEKAZANE POZA POLICJĘ
NIEPOTWIERDZONE
ŻART/POMYŁKA

Miasto
Zduńska Wola

Gmina
Zduńska Wola

Gmina i Miasto
Szadek

Gmina
Zapolice

RAZEM
KATEGORIA

118

58

16

16

208

50

23

3

9

85

1

1

4

0

6

61
6

31
3

6
3

6
1

104
12
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V.

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI

W 2020 roku Urząd Miasta Zduńska Wola przeznaczył środki w kwocie
15 000 zł na patrole ponadnormatywne.
3 października 2020r. po raz czwarty odbył się „Niebieski Piknik”. Dla dzieci
został przygotowany konkurs plastyczny pt: "zawsze bezpieczni na drodze" i każde
dziecko biorące w nim udział zostało uhonorowane nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi m. in. przez Urząd Miasta Zduńska Wola.
W dniu 4 grudnia 2020r. przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 1 w Zduńskiej Woli wraz z policjantami udekorowali choinki własnoręcznie
zrobionymi ozdobami oraz elementami odblaskowymi ufundowanymi przez Urząd
Miasta Zduńska Wola.

VI.












PRIORYTETY i ZAŁOŻENIA NA 2021 ROK

Optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów
przestępczości, w tym cyberprzestępczości.
Intensyfikacja działań Policji w zakresie zwalczania tzw. 7 kategorii przestępstw
pospolitych.
Zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej.
Wzmocnienie aktywności Policji w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej.
Intensyfikacja działań Policji w zwalczaniu przestępstw naruszających dobro
chronione środowiska naturalnego.
Zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.
Podniesienie efektywności działań Policji w celu realizacji oczekiwań społecznych.
Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze
społeczeństwem.
Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie
kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

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