
SPRAWOZDANIE
z działalności Komendy Powiatowej Policji 

w Tarnowskich Górach
za 2009 rok

Wzorem  lat  ubiegłych  w  2009r.  w  Komendzie  Powiatowej  Policji 
w Tarnowskich Górach zaplanowano szereg  działań zmierzających do utrzymania 
dotychczasowego  poziomu  bezpieczeństwa  w  powiecie,  a  nawet  jego  wzrostu. 
Na  podstawie  programu  "Razem  Bezpieczniej",  „Strategii  Wojewódzkiej  Policji 
Śląskiej  na  lata  2007-2009”  oraz  “Powiatowego  programu  zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007-
2010” opracowano plan pracy, dotyczący realizacji następujących zagadnień:

1. Skuteczne zapobieganie  i  zdecydowana eliminacja  przestępstw i  wykroczeń 
szczególnie  uciążliwych dla  społeczności  lokalnych.  Racjonalne  planowanie 
obecności  patroli  pieszych  i  zmotoryzowanych  w  miejscach  i  porach 
szczególnie istotnych z punktu widzenia społecznego.

2. Rozpoznawanie  i  zwalczanie  przestępczości  kryminalnej,  gospodarczej 
i korupcyjnej w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym.

3. Doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych.
4. Utrzymanie  wysokiej  społecznej  oceny  pracy  Policji  i  poziomu  poczucia 

bezpieczeństwa.
 Policjanci  dążąc  do  osiągnięcia  zakładanych  w  tym  planie  celów, 

realizowali zadania w niżej wymienionych aspektach.
1. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego na podstawie 

analiz stanu bezpieczeństwa w powiecie.
 Na  podstawie  analiz  zagrożenia  przestępczością  i  wykroczeniami 

sporządzanych w systemie miesięcznym, kaskadowo przez:
– poszczególnych dzielnicowych,
– kierowników rewirów dzielnicowych,
– kierowników posterunków, 
– komendanta komisariatu, 
– i zbiorczo przez Specjalistę ds. koordynacji służby
opracowywana  była  zintegrowana  dyslokacja  służb  patrolowo-obchodowych  oraz 
wyznaczane  były  zadania  doraźne  do  służby,  związane  z  wyeliminowaniem 
sygnalizowanych i występujących w danych rejonach zagrożeń. 

Analizy  te  poszerzone  były  informacjami  przekazywanymi  przez 
mieszkańców, przedstawicieli samorządów lokalnych i inne podmioty pozapolicyjne 
–  bądź  to  pisemnie,  bądź  w  bezpośrednich  kontaktach  (  np.  w punktach  przyjęć 
mieszkańców, gdzie dyżurują dzielnicowi), na spotkaniach dzielnicowych z lokalną 
społecznością oraz zamieszczonymi w prasie lokalnej lub w internecie. 
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W  trakcie  cotygodniowych  posiedzeń  Zespołu  ds.  Koordynacji  Służby 
przedstawiane były i analizowane zaistniałe zdarzenia i podejmowane decyzje mające 
na  celu  ograniczenie  zagrożeń  w  poszczególnych  rejonach.  Kierownicy  pionów 
lub  komórek  organizacyjnych  KPP  informowali  ponadto  o  mogących  wystąpić 
zagrożeniach  i  przedstawiali  propozycje  planowanych  w  związku  z  tym działań. 
Koordynator  określał  zadania  do  realizacji  w  nadchodzącym tygodniu  i  wydawał 
polecenia  z  tym  związane  poszczególnym  kierownikom  jednostek  i  komórek 
organizacyjnych. Po przeprowadzonej analizie podejmowane były decyzje odnośnie 
potrzeb  sił  i  środków  wykorzystanych  w  działaniach  (w  zależności  od  rodzaju 
i  zakresu  działań,  także  co  do  uzgodnień  udziału  podmiotów  pozapolicyjnych, 
np.  Straży  Miejskich  i  Gminnej,  SOK-u,  Straży  Leśnej,  Straży  Rybackiej,  itp.), 
koordynując  udział  i  współpracę  policjantów  poszczególnych  pionów,  komórek 
i  jednostki  organizacyjnej  KPP  oraz  przedstawicieli  podmiotów  pozapolicyjnych. 
W trakcie posiedzeń zespołu co tydzień przedstawiane były i  analizowane wyniki 
osiągane  przez  policjantów służby  patrolowo-obchodowej,  jak  również  całokształt 
spójności  i  skuteczności  dyslokacji  tych  służb.  Wnioski  wynikające  z  tych  ocen 
wykorzystywane były podczas planowania dyslokacji służb na kolejne czasookresy.

W  2009r.  otrzymywaliśmy  także  siły  wsparcia  z  Oddziałów  Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach do wzmocnienia zabezpieczenia:

➢ imprez masowych odbywających się na terenie powiatu,
➢ ruchu turystyczno – wypoczynkowego w sezonie letnim nad zalewem Nakło – 

Chechło, 
➢ przejazdów kibiców przez teren powiatu i  zabezpieczenia  przylotów i  odlotów 

VIP- ów na lotnisku w Pyrzowicach,
➢ organizowanych działań własnych.

Uzupełnieniem  sił  do  zabezpieczenia  były  także  patrole  mieszane 
policjantów i strażników miejskich / gminnych, skierowane do służby w ilości: 

– 62 w Tarnowskich Górach,
– 83 w Radzionkowie,
– 3 na terenie Gminy Zbrosławice.

Realizując  zadania  związane  z  bezpieczeństwem  i  porządkiem 
na  obszarach  wodnych,  znajdujących  się  na  terenie  całego  powiatu,  29  -  krotnie 
pełniono  służbę  wspólnie  ze  strażnikami  Społecznej  Straży  Rybackiej  Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach oraz  54 –  krotnie  nad Zalewem 
Nakło  –  Chechło  wspólnie  z  ratownikami  Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia 
Ratunkowego Oddział Tarnowskie Góry. 

Natomiast  w  rejonach  leśnych  powiatu  wykonano 159 służb  wspólnie 
ze strażnikami Straży Leśnej Nadleśnictw w Świerklańcu i w Brynku.

W ramach realizacji “Powiatowego programu zapobiegania przestępczości  
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007-2010” w dniu 
26  czerwca  2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Starostą  Powiatu 
a  Komendantem  Powiatowym  Policji  w  Tarnowskich  Górach  o  przydzielenie 
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środków  pieniężnych  w  wysokości  15  000  złotych  na  sfinansowanie  tzw.  służb 
ponadnormatywnych,  pełnionych  przez  policjantów  dodatkowo  w  czasie  wolnym 
od służby. Podobne porozumienie zawarto w dniu 6 lipca 2009r. pomiędzy Wójtem 
Gminy Świerklaniec i  Komendantem Powiatowym Policji  w Tarnowskich Górach 
o przydzielenie środków  pieniężnych w wysokości 15 000 złotych. Służby te były 
pełnione w dni ustawowo wolne od pracy od czerwca do sierpnia 2009r. w rejonie 
szczególnego  natężenia  ruchu  turystyczno-wypoczynkowego,  tj.  zalewu  Nakło- 
Chechło.  W  ramach  200 wykonanych  służb  policjanci  m.  in.  zatrzymali 
w 8 przypadkach 13 sprawców przestępstw, przeprowadzili 193 interwencje, ujawnili 
230 wykroczeń, za które nałożyli 186 mandatów karnych oraz udzielili 44 pouczeń.

Na podobnych zasadach zawarte zostały w dniach 13 stycznia i 30 kwietnia 
2009r.  porozumienia  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Tarnowskich  Górach 
z Wójtem Gminy Zbrosławice na łączną kwotę 30 000 złotych, w wyniku których 
policjanci w okresie od stycznia do marca oraz od maja do września 2009r. w dni 
najbardziej zagrożone wykonali 200 służb na terenie Gminy Zbrosławice. 

Do pozytywnych efektów tych działań można zaliczyć m. in. ograniczenie 
dynamiki przestępczości - w porównaniu do 2008r. - w takich kategoriach jak:

➢ Bójka i pobicie – spadek o 18 – tj. o 28,6 %
➢ Uszczerbek na zdrowiu – spadek o 12 – tj. o 30 %
➢ Przestępstwa rozbójnicze – spadek o 5 – tj. o 6,8 %
➢ Kradzież cudzej rzeczy – spadek o 119 – tj. o  11,8 %
➢ Kradzież samochodu – spadek o 5 – tj. o 7,5 %

Oprócz  zadań  związanych  z  ujawnianiem  i  ściganiem  sprawców 
przestępstw  i  wykroczeń,  na  Policji  spoczywają  również  inne  zadania  związane 
z  zapewnieniem ładu  i  porządku  publicznego,  które  pochłaniają  znaczny  wymiar 
czasu  pracy  policjantów.  Na  zlecenie  sądów,  prokuratur,  komorników  sądowych, 
organów  wojskowych  oraz  innych  uprawnionych  podmiotów  pozapolicyjnych 
wykonano ogółem 1990 wywiadów, ustaleń i innych czynności. 

2. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych

W  2009r.  kontynuowano  działania  zmierzające  do  represjonowania 
sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie tzn. spożywanie alkoholu 
wbrew  obowiązującym  zakazom,  zakłócenia  ładu  i  porządku  publicznego, 
nieobyczajne  wybryki,  itp.  Wykroczeń  takich  policjanci  ujawnili  3  461  i  jest  to 
więcej  o 172  niż w  2008r.  Ogólna  reakcja  policjantów  na  naruszenia  prawa 
kwalifikowane  jako  wykroczenia  w  tym  okresie  wyniosła  16  881  ujawnionych 
zdarzeń, tj. o 1 461 więcej jak w 2008r.
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W  zakresie  realizacji  zadań  dotyczących  poprawy  efektywności 
zapobiegania  i  zwalczania  przestępczości  samochodowej  za  rok  2009  poprzez 
pryzmat danych statystycznych uznać należy, że osiągnięto zakładane główne cele. 
W  obydwu  kategoriach  dotyczących  zaboru  pojazdu  dynamika  stwierdzonych 
przestępstw była malejąca i wyniosła:

- kradzież i kradzież poprzez
  włamanie samochodu – stwierdzono 62 – spadek o 5      – tj. o 7,5 %,
- krótkotrwały zabór pojazdu – stwierdzono 12 – spadek o 4 – tj. o 25 %

Na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych 
kontynuowano współpracę z przedstawicielami PKP. W trakcie spotkań policjantów 
z  KPP  w  Tarnowskich  Górach  z  przedstawicielami  Spółek  Akcyjnych  PKP 
w Tarnowskich Górach dokonywano analiz bezpieczeństwa na obszarach kolejowych 
ze wskazaniem miejsc najbardziej zagrożonych kradzieżami ( grupy towarowe przy 
szlaku kolejowym Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie – Kalety ) oraz rodzajów 
najczęściej  kradzionego  towaru,  a  także  w  zakresie  kradzieży  elementów  linii 
napowietrznej  na  trasie  Tarnowskie  Góry  –  Tworóg  -  Borowiany.  Podejmowano 
przedsięwzięcia  zmierzające  do  ograniczenia  ww.  kradzieży,  m.  in.  zaplanowano 
działania  na  obszarach  kolejowych,  które  przeprowadzono  w  dniach  3  kwietnia 
i 27 sierpnia 2009r. na szlaku kolejowym Tarnowskie Góry – Tworóg – Borowiany 
wspólnie  ze  Strażą  Leśną  oraz  17  i  18  grudnia  2009r.  na  obszarach  kolejowych 
znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Tarnowskie Góry wspólnie 
ze Strażą Ochrony Kolei. 

W maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj” przez 7 dni pełniono służbę w rejonach 
przejazdów kolejowych wspólnie ze strażnikami SOK-u. 

Policjanci KPP w Tarnowskich Górach w 2009r. na terenach kolejowych 
dokonali zatrzymania na gorącym uczynku 5 sprawców kradzieży mienia na szkodę 
kolei.

Biorąc pod uwagę, że na terenie kolejowym będącym w rejonie działania 
KPP w Tarnowskich Górach znajduje się waga do ważenia ubytków masy towarowej 
w poszczególnych wagonach, oczywistym jest, że część z 191 ( w roku 2008r. - 203) 
stwierdzonych przestępstw oraz 95 ( w roku 2008r. - 140) ujawnionych w ten sposób 
wykroczeń przeciwko mieniu na szkodę PKP mogło być popełnionych poza terenem 
działania KPP w Tarnowskich Górach, a prowadzone są w naszej jednostce, z uwagi 
na miejsce ujawnienia.

Bezpośredni  przełożeni  ukierunkowywali  pracę  dzielnicowych 
na  podniesienie  poziomu bezpieczeństwa  w przydzielonych rejonach służbowych. 
W  trakcie  codziennych  służb,  podczas  rozmów  z  mieszkańcami  i  właścicielami 
placówek  handlowych,  dzielnicowi  wskazywali  na  potrzebę  właściwego 
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zabezpieczenia mienia, m. in. montaż instalacji alarmowych. Policja jako najbardziej 
wyspecjalizowana  i  posiadająca  największą  wiedzę  o  zagrożeniach,  metodach 
działania  sprawców  i  możliwościach  przedsięwzięć  zabezpieczających, 
nie  poprzestała  na  własnym spożytkowaniu posiadanej  wiedzy,  ale  w trakcie  237 
zorganizowanych  w  roku  2009  spotkań  z  lokalną  społecznością,  w  tym  na  106 
spotkaniach  z  przedstawicielami  samorządów,  promowała  takie  zachowania 
i sposoby postępowania, które w różnych sytuacjach pozwolą na uniknięcie ryzyka 
stania  się  ofiarą  przestępstwa.  Policjanci  uczestnicząc  w  tych  spotkaniach 
informowali  o  potrzebie  stworzenia  radiowego  systemu  video  –  monitoringu 
w powiecie. Podczas spotkań zbierano również sygnały i informacje od mieszkańców 
związane ze stanem bezpieczeństwa lokalnego.

W  ramach  kontynuowanej  współpracy  z  Urzędem  Miejskim 
w Tarnowskich Górach dotyczącej realizacji zadań na rzecz programu „Bezpieczne 
Miasto”  przedstawiciele  Policji  uczestniczyli  w  kolejnych  spotkaniach  roboczych 
związanych  z  uczestnictwem miasta  Tarnowskie  Góry  w programie  „Bezpieczne 
Wspólnoty”, którego podstawowym celem jest budowa bezpieczeństwa lokalnego. 
Prace te były kolejnym praktycznym etapem uczestnictwa Gminy Tarnowskie Góry 
w  sieci  Bezpiecznych  Wspólnot  w  ramach  projektu  Inicjatywy  Wspólnotowej 
INTERREG  IIIB  BSR  –  Eurobaltic  II.  Przedsięwzięcie  to  koordynowane 
i  monitorowane  jest  m.  in.  przez  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wspólnie  ze  Starostwem  Powiatowym,  kontynuowano  akcję  „Przykręć 
śrubę złodziejowi”, do której włączyły się też stacje paliw, stacje kontroli pojazdów 
i  salony  samochodowe,  mającą  na  celu  uświadomienie  wszystkim  właścicielom 
pojazdów,  że  dodatkowe  przymocowanie  tablic  rejestracyjnych  samochodu 
w znacznym stopniu ogranicza dokonanie ich kradzieży. Propagowano akcję poprzez 
ulotki,  plakaty, komunikaty prasowe i radiowe. M. in. w ramach tej akcji  w dniu 
4 października podczas IX edycji  „Mister  126p” organizowanej  przez tarnogórski 
oddział  PZMot  i  10  października  w Tarnowskich  Górach  przy  Okręgowej  Stacji 
Kontroli  Pojazdów  w  Starych  Tarnowicach  możliwe  było  bezpłatne  sprawdzenie 
stanu  technicznego  swojego  pojazdu  i  jego  podzespołów,  mających  wpływ 
na bezpieczeństwo. W punktach konsultacyjnych udzielano różnorodnych informacji, 
m.  in.  na  temat  przepisów  ruchu  drogowego,  bezpiecznego  poruszania  się 
samochodem,  zabezpieczenia  swojego  mienia  przed  kradzieżą,  w  tym  tablic 
rejestracyjnych.  Przygotowano  też  specjalne  stanowisko  do  jazdy  samochodem 
w  tzw.  alkogoglach  gdzie  każdy  mógł  wypróbować  jazdę  samochodem  w  tych 
okularach. Działania te miały na celu uświadomienie kierującym, jaka jest reakcja 
postrzegania sytuacji na drodze w czasie kierowania pojazdem, będąc pod wpływem 
alkoholu.  M.  in.  poprzez  takie  działania  i  inicjatywy  Policja  tarnogórska 
kontynuowała ogólnopolską akcję  “Prowadzę Jestem Trzeźwy”.  Ponadto w dniu 
4 lipca podczas festynu zorganizowanego na terenie Parku w Świerklańcu pn. „Tylko 
prawdziwe psy”, na którym promowano formy bezpiecznych zachowań w kontaktach 
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ze  zwierzętami,  dodatkową atrakcją  dla  uczestników była możliwość  sprawdzenia 
skuteczności  działania  pasów  bezpieczeństwa  na  specjalnie  przygotowanej 
“zjeżdżalni”  z  zamontowanym  fotelem  samochodowym  -  w  celu  uświadomienia 
testującym konieczności korzystania z pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci. 

Na podstawie prowadzonych bieżących analiz stanu bezpieczeństwa oraz 
sygnałów mieszkańców napływających do Policji z różnych źródeł o zagrożeniach 
występujących w publicznej  komunikacji  miejskiej  oraz  w rejonie  hipermarketów 
i placówek handlowych  oprócz bieżącego zadaniowania policjantów kontynuowano 
przy współpracy m.  in.  ze  Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz 
z  Międzygminnym Związkiem Komunikacji  Pasażerskiej  w Tarnowskich  Górach, 
kampanię profilaktyczno – edukacyjną „Uwaga Złodziej”, skierowaną do pasażerów 
publicznej  komunikacji  autobusowej  i  klientów  sklepów,  propagującą  formy 
bezpiecznych  zachowań  minimalizujących  ryzyko  stania  się  ofiarą  przestępstwa. 
Działania  te  realizowano  m.  in.  przy wykorzystaniu:  plakatów  umieszczanych 
w  widocznych  miejscach  w  autobusach,  na  dworcach  i  przystankach; apeli 
rozesłanych do mieszkańców za pośrednictwem parafii znajdujących się na terenie 
powiatu,  informacji  publikowanych na  stronach  internetowych Policji,  w  lokalnej 
prasie i nagłośnionych przez „Radio Piekary”.

3. Działania  ukierunkowane  na  ujawnianie  i  zapobieganie  przestępczości 
nieletnich oraz patologii społecznych.

W  2009r.  w  porównaniu  do  2008r.  nastąpił  nieznaczny  spadek 
ujawnialności  czynów  karalnych  popełnianych  przez  nieletnich  z  196  do  192 
(o  4  zdarzenia),  zmniejszyła  się  także  liczba  ujawnionych  nieletnich  sprawców 
czynów  karalnych  z  159  do  134  (o  25  osób).  Udział  czynów  karalnych 
do  przestępstw  stwierdzonych  wyniósł  4,9  %,  kształtując  się  na  takim  samym 
poziomie  jak  w  2008r.  Współczynnik  liczby  ujawnionych  nieletnich  sprawców 
czynów karalnych do ogólnej liczby podejrzanych wyniósł 7,7 % ( w 2008r. - 9,1 %). 
Ponadto  w  2009r.  ujawniono  54  sprawców  czynów  karalnych  o  znamionach 
wykroczeń. W wyniku szeroko zakrojonych działań profilaktycznych spadła liczba 
czynów karalnych popełnianych przez nieletnich w najcięższych kategoriach zdarzeń, 
którymi są m. in. rozboje i wymuszenia rozbójnicze z 30 w 2008r. do 22 w 2009r.

Przeprowadzono 167 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieletnimi 
i 144 z ich rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

Na rzecz przeciwdziałania  demoralizacji  i  przestępczości  nieletnich oraz 
zjawisku  przemocy  wobec  dzieci  i  młodzieży,  policjanci  uczestniczyli  w  170 
spotkaniach  z  dziećmi  i  młodzieżą,  przekazując  informacje  o  negatywnych 
społecznie  skutkach  demoralizacji,  a  także  konsekwencjach  związanych 
z  popełnianiem  czynów  karalnych  przez  nieletnich,  a  ofiarom  uświadamiając 
ich prawa i motywując do zgłaszania faktów przemocy. Ponadto propagowali formy 
bezpiecznych zachowań i sposoby unikania zagrożeń w różnych sytuacjach. Na 165 
spotkaniach z przedstawicielami placówek oświatowych i 19 spotkaniach z rodzicami 
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policjanci  przedstawiali  potencjalne  zagrożenia  i  apelowali  o  zainteresowanie 
dziećmi i zwiększenie nad nimi nadzoru, motywując do niezwłocznego zgłaszania 
ujawnionych  przypadków  jakichkolwiek  faktów  przemocy,  czy  to  ze  strony 
rówieśników,  czy  też  dorosłych.  Jednym  z  nowych  zagadnień  omawianych 
na spotkaniach zarówno z młodzieżą, nauczycielami jak i rodzicami było zjawisko 
cyberprzemocy.

Policjanci  brali  również  udział  w  wielu  innych  spotkaniach,  festynach 
i imprezach organizowanych przez szkoły i przedszkola, promując w różny sposób 
formy  bezpiecznych  zachowań,  m.in.  prowadząc  pokazy  tresury  psa  służbowego 
połączone z utrwalaniem bezpiecznych zachowań w kontaktach z psami oraz pokazy 
sprzętu policyjnego. W trakcie spotkań rozdawano dzieciom elementy odblaskowe, 
przekazane Policji przez Urzędy Miejskie w Tarnowskich Górach i  Radzionkowie 
oraz Urząd Gminy w Zbrosławicach.

Od maja 2009r. przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Biurem 
Paszportowym  oraz  Międzynarodowym  Lotniskiem  w  Pyrzowicach  tarnogórska 
Policja prowadziła akcję pod hasłem „Czy wiem, gdzie jadę” na rzecz zapobiegania 
zjawisku  handlu  ludźmi, skierowaną  głównie  do  osób  młodych,  noszących  się 
z  zamiarem  wyjazdu  za  granicę  w  celu  podjęcia  pracy.  Niejednokrotnie  bardzo 
kuszące  i  atrakcyjne  oferty  pracy,  na  miejscu  okazują  się  fikcją,  a  rozczarowane 
osoby  nie  mając  pojęcia,  gdzie  i  jakiej  pomocy  szukać,  godzą  się  na  wszystkie 
warunki.  W  ramach  akcji  poprzez  ulotki  i  plakaty  informowano  młodych  ludzi
o zagrożeniach jak również o sposobach zabezpieczenia się i postępowania w celu 
ich  uniknięcia.  Informacje  te  zostały  zamieszczone  na  stronach  internetowych
KPP  w  Tarnowskich  Górach,  a  ulotki  i  plakaty  umieszczono  w  Biurze 
Paszportowym,  Powiatowym Urzędzie  Pracy,  Punkcie  Informacyjnym na lotnisku
w  Pyrzowicach  oraz  w  Urzędzie  Miejskim.  Przeprowadzono  też  spotkania
w szkołach ponadgimnazjalnych, podczas których wyświetlano film o tej tematyce. 
Dodatkowo  podczas  prelekcji  policjanci  ostrzegali  o  zagrożeniach  związanych
z przebywaniem w dyskotekach i w pubach z nowo poznanymi osobami i w nowych 
miejscach, ze zwróceniem uwagi na niebezbieczeństwo pozostawiania bez nadzoru 
swoich napojów /niekoniecznie  alkoholowych/  w miejscach zabawy,  podczas  gdy 
osoby postronne mogą dodać do napoju środki odurzające,  w celu wykorzystania 
osoby,  spożywającej  taki  napój  i  będącej  pod  jego  działaniem.  Tym  samym 
kontynuowaliśmy swój udział w ogólnopolskiej kampanii „Pilnuj swojego drinka”.

Inspirowano  lokalne  społeczności,  podczas  spotkań  z  przedstawicielami 
samorządów,  do  działań  mających  na  celu  zagospodarowanie  wolnego  czasu 
dzieciom i młodzieży poprzez wskazywanie, że jest to jedna z podstawowych form 
zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, m. in. na spotkaniach Zespołu
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Koordynującego  Program  „Bezpieczne  Wspólnoty” Miasta  Tarnowskie  Góry, 
na  posiedzeniu  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Starostwa  Powiatowego 
w  Tarnowskich  Górach  w  ramach  koordynacji  „Powiatowego  programu 
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  
na lata 2007-2010”. 

W  dniu  1  czerwca  w  Tarnogórskim  Centrum  Kultury  we  współpracy 
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 
Górach oraz Urzędu Miejskiego w Radzionkowie i tarnogórskiego oddziału PZMot 
odbyło  się  podsumowanie  konkursu  „Zebry  kaski  i  odblaski”  w  zakresie 
bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  z  udziałem  dużej  maskotki  Sznupka, 
promującego pozytywny wizerunek Policji szczególnie wśród najmłodszych dzieci. 
Podczas uroczystości rozdano nagrody, a także przygotowano pokaz tresury psa oraz 
informacje,  jak  bezpiecznie  zachować  się  na  drodze  i  podczas  letnich  zabaw. 
Do  pomocy  w  zorganizowaniu  spotkania  zaproszono  funkcjonariuszy  Straży 
Granicznej – oddział w Pyrzowicach.

Również  w  zakresie  przeciwdziałania  demoralizacji  i  przestępczości 
nieletnich  oraz  zapobiegania  przemocy  wobec  dzieci  i  młodzieży  w  ramach 
„Powiatowego  Programu  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie” do  nadal  funkcjonują 
(powstałe  m.  in.  z  inicjatywy  Policji)  zespoły  interdyscyplinarne,  powoływane 
każdorazowo  w  przypadkach  ujawnienia  konieczności  udzielenia  różnorodnej 
pomocy  małoletnim  i  ich  rodzinom.  W  pracach  tych  zespołów  uczestniczą 
przedstawiciele instytucji pomocowych z terenu całego powiatu. W 2009r. policjanci 
uczestniczyli w pracach 32 powołanych zespołów. Ujawnione przypadki dotyczyły 
m.  in.  zaniedbań  opiekuńczo-wychowawczych,  niewydolności  wychowawczej, 
nadużywania  alkoholu,  innych  uzależnień,  przemocy  w  rodzinie,  konfliktów 
rodzinnych,  itp.  -  czyli  negatywnych  zjawisk  w  rodzinie  mających  bezpośredni 
wpływ na zachowania związane z demoralizacją i popełnianiem czynów karalnych 
przez nieletnich.

W 2009r. kontynuował działania, utworzony z inicjatywy Policji,  Punkt 
Konsultacyjny dla Osób Poszkodowanych w Wyniku Przestępstw i  Przemocy 
z  siedzibą  w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie  przy  ul.  Sienkiewicza  16. 
Punkt  był  czynny  raz  w  tygodniu,  w  każdy  roboczy  poniedziałek,  w  godzinach 
od  13  00 do  15  00.  Dyżury  w  punkcie  pełnili  policjanci  (  Kierownik  Rewirów 
Dzielnicowych  i  dwóch  Specjalistów  Wydziału  Prewencji  –  ds.  nieletnich 
i  ds.  prewencji  kryminalnej)  oraz  pracownicy  PCPR-u.  Kilkakrotnie 
rozpowszechniano informacje o funkcjonowaniu punktu w lokalnych mediach. 

W  lutym  w  związku  z  „Tygodniem  pomocy  ofiarom  przestępstw” 
przeprowadzono akcję,  której  głównym celem było zwrócenie  uwagi  na  potrzeby 
i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw oraz przybliżenie procedury 
„Niebieskiej  karty”.  W  ramach  tego  policjanci  m.in.  pełnili  dyżury  w  Sądzie 
Rejonowym w Tarnowskich Górach. Z inicjatywy tarnogórskiej Policji w okresie od 
23 do 28 lutego w godzinach 9.00-12.00 uruchomiono dodatkowy dyżur telefoniczny, 
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gdzie  było  można  uzyskać  od  dyżurującego  policjanta  informacje  w  kwestiach 
związanych  z  przemocą  domową  oraz  na  temat  procedury  Niebieskiej  Karty. 
Informacje  odnośnie  Tygodnia  Pomocy  Ofiarom  Przestępstw  zostały 
rozpowszechnione  za  pośrednictwem  tygodnika  Gwarek,  Dziennika  Zachodniego 
Polska – Dodatek Tarnogórski, podczas audycji w Radiu Piekary, która prowadzona 
była „na żywo” oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach, jak również na stronie internetowej Radia Piekary; dodatkowo w radiu przez 
cały tydzień były emitowane informacje dot.  działalności  Punktu Konsultacyjnego 
dla  Ofiar  Przestępstw.  W  ramach  przeprowadzanych  interwencji  domowych 
dot.  przemocy  w  rodzinie  do  każdej  „Niebieskiej  Karty”  (informacji  dla  ofiar 
przemocy w rodzinie), w 2009r. dołączane były dodatkowo broszury informacyjne 
wydane przez PCPR w Tarnowskich Górach. W zakresie ogólnopolskiej kampanii 
„Kocham.  Nie  biję” w urzędach,  szkołach,  szpitalach i  przychodniach  lekarskich 
na terenie powiatu rozprowadzano materiały promujące.
 W  listopadzie  z  inicjatywy  policjantów  Wydziału  Prewencji  z  KPP 
w Tarnowskich  Górach  wraz  ze  Strażą  Miejską  oraz  pensjonariuszami  Miejskiej 
Noclegowni,  w  ramach  akcji  zima  rozpoczęto  prowadzenie  działań, 
ukierunkowanych  na  pomoc  osobom bezdomnym.  Dokonano  kontroli  w  rejonie 
dworców,  kanałów  ciepłowniczych,  opuszczonych  budynków,  altan,  ogródków 
działkowych,  innych  miejsc  grupowania  się  takich  osób.  Nieodzowną  pomocą 
w  tychże  działaniach  był  bezpośredni  udział  osób  bezdomnych  –  pensjonariuszy 
noclegowni, którzy podczas prowadzonych rozmów z innymi napotkanymi osobami 
bezdomnymi  przedstawiali  pozytywne  strony  skorzystania  z  usług  miejskiej 
noclegowni.  Ponadto  szczególną  uwagę  zwracano  na  osoby  znajdujące  się  pod 
wpływem alkoholu,  narażone na działanie niskich temperatur.

4. Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

W  2009r.  na  terenie  powiatu  odbyły  się  cztery  imprezy  masowe 
o charakterze artystyczno-rozrywkowym. Były to doroczne, tarnogórskie „Gwarki”, 
„Dni Radzionkowa”, „Summer Hause Music – Onyx Beach Party – Zakończenie  
lata” i „X Dożynki Województwa Śląskiego 2009”.

Ponadto  na  terenie  różnych  miejscowości  organizowanych  było  wiele 
innych imprez (festyny, dożynki itp.), nie mających charakteru masowego.  

W  roku  ubiegłym  w  powiecie  tarnogórskim  odnotowaliśmy  dwa 
wystąpienia społeczne, jedno z nich związane było z protestem pracowników Huty 
Cynku w Miasteczku Śląskim przeciwko zapowiadanym zwolnieniom i  likwidacji 
zakładu  pracy,  drugie  było  pikietą  zorganizowaną  przez  ZOZ NSZZ Solidarność 
przeciwko  likwidacji  miejsc  pracy  w  PKP,  PLK,  ZLK  w  Tarnowskich  Górach. 
Nie skutkowały one jednak zagrożeniem ładu i porządku publicznego i nasza rola 
ograniczała  się  jedynie  do  monitorowania  ich  przebiegu  oraz  zewnętrznego 
zabezpieczenia.
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Na  terenie  naszego  powiatu  funkcjonowały  dwie  zorganizowane  grupy 
kibiców:  „Górnika”  Zabrze  oraz  miejscowej  drużyny  “Ruch”  Radzionków,  które 
mogą charakteryzować się agresywnymi zachowaniami. W związku z rozgrywkami 
piłkarskimi  na  bieżąco  monitorowano  przemieszczanie  się  i  zachowanie  kibiców 
różnych  drużyn.  W  dniach  wyjazdów  kibiców  na  mecze,  nasilano  ilość  patroli 
w rejonach dworców PKP i PKM oraz na wskazanych trasach przejazdu kibiców. 
Działania te kontynuował przede wszystkim Zespół ds. Kibiców, w składzie którego 
funkcjonował Zespół Monitorujący, nadzorujący przemieszczanie się grup kibiców 
(z  terenu  naszego  powiatu)  na  mecze  oraz  Powiatowy  Punkt  Kontaktowy 
utrzymujący stałą współpracę i  bieżącą wymianę informacji z innymi jednostkami 
Policji,  ze  Strażą  Miejską  w  Tarnowskich  Górach,  ze  Strażą  Ochrony  Kolei, 
z  Dyspozytorem  Dworca  PKM  oraz  innymi  podmiotami  odpowiedzialnymi 
za bezpieczeństwo i transport publiczny. W 2009r. zespół ten 44 - krotnie pilotował 
wyjadzy kibiców z naszego powiatu na mecze ( w 2008r. 26 - krotnie ).

Wszystkie  imprezy  i  zdarzenia  wymagały  od  Policji  zwiększenia  sił 
i środków pod kątem zabezpieczenia ładu i porządku publicznego. Do zabezpieczenia 
wykorzystywano  przydzielone  dodatkowo  siły  wsparcia  z  Oddziałów  Prewencji 
Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach.  Prawidłowo  przygotowane 
i przeprowadzone działania zapewniły bezpieczny przebieg imprez bez odnotowania 
poważniejszych incydentów.

W ramach podnoszenia standardów dowodzenia w dniu 24 października 
2009r.  przeprowadzono  ćwiczenia  dowódczo  –  sztabowe  z  wydzieleniem  sił 
i  środków,  których  tematem  było  „Zabezpieczenie  odlotu  kibiców  oraz  pożar 
samolotu z pasażerami na pokładzie”. Ćwiczenia zorganizowano przy współudziale 
Straży  Granicznej,  Lotniskowej  Straży  Pożarnej  oraz  Służby  Ochrony  Lotniska 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Dodatkowo  w  ramach  podnoszenia  gotowości  Policji  do  działań 
w  warunkach  katastrof  i  innych  zdarzeń  nadzwyczajnych  uczestniczono 
w ćwiczeniach organizowanych przez podmioty pozapolicyjne: 

• w dniach 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia 2009r. w ćwiczeniach praktycznych 
zorganizowanych  przez  Jednostkę  Wojskową  5  Batalionu  Chemicznego 
w Tarnowskich Górach pk. „BOZON 09”, dotyczących likwidacji skażeń HRF 
i przemieszczania się w związku z tym kolumn wojskowych;

• w dniu 27 maja 2009r. w ćwiczeniach praktycznych zorganizowanych przez 
Urząd  Pocztowy  w  Tarnowskich  Górach,  dotyczących  przeprowadzenia 
ewakuacji osób w razie powstania pożaru obiektu; 

• w dniach 2 i 3 czerwca 2009r. w ćwiczeniach praktycznych zorganizowanych 
przez Jednostkę Wojskową 5 Batalionu Chemicznego w Tarnowskich Górach 
pk.  „TOR  09”,  dotyczących  „Działania  kompanii  likwidacji  skażeń  HRF 
podczas  wsparcia  sił  NATO  w  ramach  operacji  wsparcia  pokoju  poza 
granicami kraju” w zakresie zabezpieczenia działań;
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• w dniu 15 czerwca 2009r. w ćwiczeniach obronnych pk. „Górny Śląsk 2009”, 
zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach;

• w dniu 18 czerwca 2009r.  w ćwiczeniach praktycznych z  wydzieleniem sił 
i  środków,  organizowanych  przez  Powiatowe  Centrum  Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego, których tematem były działania służb 
ratowniczych  w  przypadku  zagrożenia  pożarowego  na  terenie  Zakładów 
Tworzyw Sztucznych NITROERG w Krupskim Młynie; 

• w dniu 13 października 2009r. w ćwiczeniach aplikacyjnych organizowanych 
przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, 
których  tematem  było  zabezpieczenie  stacji  towarowej  w  przypadku 
wykolejenia się wagonów z substancjami niebezpiecznymi; 

• w dniu  09  listopada  2009r.  w  ćwiczeniach  praktycznych  zorganizowanych 
przez  Areszt  Śledczy  w  Tarnowskich  Górach,  których  tematem  były 
„Działania  ochronne  w  związku  z  zagrożeniem  spowodowanym  wejściem 
dwóch osadzonych na dach budynku pawilonu B i nawoływanie przez nich 
do  buntu  oraz  wzniecenie  przez  osadzonych  pożaru  na  wschodnim  placu 
gospodarczym”;

5. Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W 2009r. na drogach nadzorowanych przez KPP w Tarnowskich Górach 
odnotowano 261 wypadków drogowych, w których 17 osób poniosło śmierć, a  370 
osób doznało obrażeń ciała. Zgłoszono również 1 463 kolizje drogowe.

W porównaniu do roku ubiegłego liczba wypadków drogowych wzrosła 
o 1, tj. o 0,4 %, nastąpił jednak spadek liczby ofiar śmiertelnych o 1, tj. o 5,9 %, 
przy wzroście liczby osób rannych o 30, tj. o 8,8 %. Zanotowano jednocześnie wzrost 
liczby kolizji drogowych o 137, tj. o 10,3 %. Podsumowując powyższe zestawienie 
należy  stwierdzić,  że  stan  bezpieczeństwa  na  drogach  uległ  pogorszeniu  z  uwagi 
na  wzrost  liczby  wypadków  i  osób  rannych,  pomimo  spadku  liczby  ofiar 
śmiertelnych.
 Ogólna  liczba  1 724 odnotowanych  zdarzeń  drogowych,  w porównaniu 
do roku ubiegłego wzrosła o 138 zdarzeń, tj. o 8,7 %.

W  2009r.  najwięcej,  bo  aż  37,2%  wypadków  drogowych  zaistniałych 
w  rejonie  działania  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Tarnowskich  Górach  miało 
miejsce  na  terenie  miasta  Tarnowskie  Góry,  gdzie  zanotowano  97  wypadków, 
tj.  o 6 mniej  niż w roku 2008. Spadek liczby wypadków drogowych odnotowano 
również  na  terenie  gmin  Tworóg,  Ożarowice  i  Świerklaniec.  Natomiast  wzrost 
wypadków  drogowych  odnotowano  na  terenie  miasta  Radzionków  i  gmin: 
Zbrosławice,  Miasteczko  Śląskie,  Krupski  Młyn.  Na  terenie  miasta  Kalety  liczba 
wypadków drogowych utrzymała się na poziomie roku ubiegłego. 

W całym 2009r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich 
Górach działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego:
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➢ Nałożyli 9 057 mandatów karnych -wzrost o 304, -tj. 3,4 %

➢ Sporządzili 591 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego -wzrost o 107, -tj. 22,1 %
w tym: ➢ z art. 87 kw (prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu)– 72  -spadek o 29, -tj. 28,7 %

➢ ujawnili nietrzeźwych  (prowadzenie w stanie nietrzeźwości) – 351 - 2008r.  -351 -tj. tyle samo 

➢ Zatrzymali 247  praw jazdy   -wzrost o 44, -tj. 21,7 %

w tym ➢ za alkohol 201 -wzrost o 29, -tj. 16,8 %
➢ Zatrzymali 863 dowody rejestracyjne -spadek o 17, -tj. 1,9 %

Główną  przyczyną  zdarzeń  drogowych  nadal  pozostaje  niedostosowanie 
prędkości jazdy. W 2009r. za to wykroczenie nałożono 4 651 MK, co stanowi 51,35 
% ogółu  nałożonych  mandatów  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  porządku  ruchu 
drogowego.

W  2009r.  przeprowadzono  wzmożone  działania  na  drogach,  tj.  m.in.: 
„Taxi”,  „Nauka  Jazdy”,  „Niechronieni”,  „Alkohol”,  „Alkohol  -  Narkotyki”, 
„Prędkość”,  „Bus  -  Truck”,  „Bezpieczny  pieszy”,  „Bezpieczny  przejazd” 
„Bezpieczne Weekendy”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpiecznie 
rowerem do celu”, „Bezpiecznie motocyklem do końca wakacji”, „Bezpieczna droga 
do szkoły”, „Pasy”, „Kontrola drogowa – pieszy”, „Znicz”, „Zima” mające na celu 
m. in. promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 W  2009r.  policjanci  KPP  w  Tarnowskich  Górach  na  rzecz  poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestniczyli w 170 spotkaniach, podczas których 
promowali  formy  bezpiecznych  zachowań  uczestników  ruchu  drogowego, 
m. in. przekazując dzieciom elementy odblaskowe. Zorganizowano szereg turniejów, 
akcji i imprez związanych z tą tematyką. Do działań tych zaangażowano samorządy 
oraz  inne  podmioty  pozapolicyjne,  m.  in.  wspólnie  z  TV  Sfera  zrealizowano 
i rozpowszechniano dwa filmy profilaktyczne - w ramach kampanii „2009 – rokiem 
bezpieczeństwa  pieszych”.  W  ramach  tych  działań  przeprowadzono  także 
5 egzaminów  na  kartę  rowerową  i  motorowerową  oraz  zorganizowano  wspólnie 
z  przedstawicielami  PZMoT-u  w  Tarnowskich  Górach  konkurs  Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży. 

Na bieżąco opiniowane były wnioski w sprawie zmian organizacji ruchu. 

6.  Utrzymanie  wysokiej  społecznej  oceny  pracy  Policji  i  poziomu  poczucia 
bezpieczeństwa.

W  zakresie  propagowania  pozytywnego  wizerunku  pracy  Policji 
systematycznie współpracowano z różnorodnymi mediami: tygodnikiem „Gwarek”, 
„Dziennikiem  Zachodnim”,  „Radiem  Piekary”,  rozgłośnią  radia  „eM”  z  Gliwic 
oraz telewizją „Sfera” z Rudy Śląskiej. W 2009r. kontynuowano udział tarnogórskiej 
Policji  w  audycjach  „na  żywo”,  promujących  pozytywne  aspekty  naszej  pracy. 
Propagowano  formy  bezpiecznych  zachowań,  ostrzegano  przed  zagrożeniami, 
informowano  o  zaistniałych  zdarzeniach,  prowadzonych  działaniach 
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oraz  spektakularnych  wynikach  pracy  Policji  tarnogórskiej.  Celem  wprowadzenia 
przejrzystych zasad współpracy wypracowano internetowy system kontaktu z prasą. 

Ponadto  funkcjonowała  strona  internetowa  naszej  Komendy,  gdzie 
na bieżąco zamieszczane były istotne informacje dotyczące prewencji i profilaktyki, 
a także propagujące pozytywne przedsięwzięcia i efekty pracy policjantów powiatu 
tarnogórskiego.  W  2009r.  zamieszczono  tam  łącznie  200  informacji,  w  tym  40 
związanych z profilaktyką i prewencją. 

Dodatkowo  do  nadal  działa  uruchomiony  pod  koniec  2008r.  Biuletyn 
Informacji Publicznej Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach.

7. Zagadnienia logistyczne 
W  minionym  roku  stan  etatowy  tutejszej  KPP  zmniejszył  się  o  1  etat 

policyjny  i  wynosi  obecnie  261  etatów  policyjnych  –  przy  stanie  zatrudnienia 
na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszącym również 261 policjantów – oraz 24 etaty 
korpusu służby cywilnej i 9 stanowisk pracowników pozaetatowych, czyli ogółem 
32,2 etatów pracowników cywilnych.

W 2009r. w KPP w Tarnowskich Górach przyjęto do służby 9 policjantów, 
z  innych  jednostek  Policji  przeniosło  się  do  naszej  komendy  8  policjantów. 
Zwolniono ze  służby  7  policjantów,  a  do  innych jednostek  Policji  przeniosło  się 
9 policjantów. 

Formy wsparcia finansowego KPP w Tarnowskich Górach przez jednostki 
samorządowe w 2009r.: 

➢ w  dniu  13.01.2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Gminą  Zbrosławice 
a Komendą Powiatową Policji  w Tarnowskich Górach o przekazaniu kwoty 
15 000 złotych z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów 
podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 32 
ust. 2 Ustawy o Policji na terenie Gminy Zbrosławice,

➢ w  dniu  15.01.2009r.  zawarto  umowę  pomiędzy  Gminą  Zbrosławice 
a  Komendą  Wojewódzką  Policji  w  Katowicach  o  darowiźnie  sprzętu 
komputerowego  i  kwaterunkowego  o  łącznej  wartości  6  961,98  złotych 
( 2 notebooki, półki na dokumenty, stół konferencyjny, regał i krzesła biurowe) 
dla Posterunku Policji w Zbrosławicach.

➢ w  dniu  15.01.2009r.  zawarto  umowę  pomiędzy  Gminą  Zbrosławice 
a Komendą Wojewódzką Policji  w Katowicach o przekazaniu kwoty 5 000 
złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania z 6 służbowych 
telefonów  komórkowych  przez  policjantów  Posterunku  Policji 
w Zbrosławicach. 

➢ w  dniu  12.03.2009r.  zawarto  umowę  pomiędzy  Gminą  Zbrosławice 
a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach o przekazaniu kwoty 10 000 
złotych  z  przeznaczeniem  na  pokrycie  kosztów  paliwa  do  samochodów 
służbowych Posterunku Policji w Zbrosławicach.
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➢ w  dniu  30.04.2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Gminą  Zbrosławice 
a Komendą Powiatową Policji  w Tarnowskich Górach o przekazaniu kwoty 
15 000 złotych z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów 
podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 32 
ust. 2 Ustawy o Policji na terenie Gminy Zbrosławice,

➢ w dniu 18.06.2009r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry 
a Komendą  Powiatową Policji w Tarnowskich Górach o przekazaniu kwoty 
23 000 złotych z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów KPP Tarnowskie 
Góry,

➢ w  dniu  19.06.2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Gminą  Zbrosławice 
a Komendą Powiatową Policji  w Tarnowskich Górach o przekazaniu kwoty 
10  000  złotych  z  przeznaczeniem  na  nagrody  dla  policjantów  Posterunku 
Policji w Zbrosławicach. 

➢ W  dniu  26.06.2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Starostwem 
Powiatowym  w  Tarnowskich  Górach  a  Komendą  Powiatową  Policji 
w Tarnowskich Górach o przekazaniu kwoty 15 000 złotych z przeznaczeniem 
na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze 
przekraczającym normę określoną w art. 32 ust. 2 Ustawy o Policji na terenie 
Zalewu Nakło – Chechło,

➢ W  dniu  26.06.2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Starostwem 
Powiatowym  w  Tarnowskich  Górach  a  Komendą  Wojewódzką  Policji 
w  Katowicach  o  przekazaniu  kwoty  1  000  złotych  z  przeznaczeniem 
na  pokrycie  kosztów  paliwa  do  samochodów  służbowych  wykorzystanych 
przy pełnieniu służby ponadnormatywnej na terenie Zalewu Nakło – Chechło,

➢ w  dniu  06.07.2009r.  Zawarto  podpisane  porozumienie  pomiędzy  Gminą 
Świerklaniec  a  Komendą  Powiatową  Policji  w  Tarnowskich  Górach 
o  przekazaniu  kwoty  15  000  złotych  z  przeznaczeniem  na  rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 
normę określoną w art. 32 ust. 2 Ustawy o Policji na terenie Zalewu Nakło – 
Chechło,

➢ w  dniu  10.07.2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Starostwem 
Powiatowym  w  Tarnowskich  Górach  a  Komendą  Powiatową  Policji 
w Tarnowskich Górach o przekazaniu kwoty 3 000 złotych z przeznaczeniem 
na nagrody dla policjantów KPP Tarnowskie Góry,

➢ w  dniu  14.07.2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Gminą  Świerklaniec 
a  Komendą  Wojewódzką  Policji  w  Katowicach  o  przekazaniu  kwoty 
1 000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów paliwa do samochodów 
służbowych  wykorzystanych  przy  pełnieniu  służby  ponadnormatywnej 
na terenie Zalewu Nakło – Chechło,

➢ w dniu 18.07.2009r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Ożarowice a Komendą 
Wojewódzką  Policji  w  Katowicach  o  przekazaniu  kwoty  20  000  złotych 
z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP 
w  Tarnowskich  Górach  z  przeznaczeniem  dla  Posterunku  Policji 
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w Pyrzowicach, 
➢ w dniu 19.10.2009r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Ożarowice a Komendą 

Wojewódzką Policji w Katowicach o darowiźnie sprzętu biurowego o łącznej 
wartości  600  złotych  (  kserokopiarka  i  niszczarka)  dla  Posterunku  Policji 
w Pyrzowicach.

➢ w dniu 06.11.2009r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry 
a  Komendą  Wojewódzką  Policji  w  Katowicach  o  przekazaniu  kwoty 
4 500 złotych z przeznaczeniem na zakup psa służbowego – patrolowego dla 
KPP w Tarnowskich Górach, 

➢ w  dniu  02.12.2009r.  zawarto  porozumienie  pomiędzy  Starostwem 
Powiatowym  w  Tarnowskich  Górach  a  Komendą  Powiatową  Policji 
w  Tarnowskich Górach o przekazaniu kwoty 500 złotych z przeznaczeniem 
na nagrody dla policjantów KPP Tarnowskie Góry.

Ponadto w dniu 12.05.2009r.  zostało  podpisane  porozumienie  pomiędzy 
telewizją SFERA TV Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej a Komendą Wojewódzką Policji 
w  Katowicach  o  nieodpłatnej  realizacji  i  rozpowszechnieniu  we  współpracy 
z  policjantami  KPP  w  Tarnowskich  Górach  filmu  profilaktycznego  w  ramach 
kampanii „2009 – rokiem bezpieczeństwa pieszych”.

Rozpoczęty  w  2006r.  remont  budynku  Komendy  Powiatowej  Policji 
w Tarnowskich Górach zakończono w 2008r. pracami remontowo-modernizacyjnymi 
pomieszczeń. Niestety, z uwagi na trwającą blokadę środków finansowych na ten cel, 
nadal  pozostaje  do  realizacji  odnowienie  elewacji  budynku  oraz  remont 
i modernizacja zaplecza logistycznego Komendy. 

W  ramach  tzw.  sponsoringu  otrzymaliśmy  od  Gminy  Ożarowice 
dofinansowanie  w  wysokości  20  000  zł  na  zakup  samochodu  służbowego  – 
nieoznakowanego dla Posterunku Policji w Pyrzowicach. Akcja ta prowadzona jest 
również  w  tym  roku.  Na  dzień  31  grudnia  2009r.  ogółem  na  stanie  KPP 
w  Tarnowskich  Górach  były  34  samochody  służbowe,  z  czego   1  ww.  nowy 
samochód otrzymaliśmy poprzez tę formę wsparcia. Poza tym w 2009r. z Komendy 
Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach  otrzymaliśmy  9  samochodów  służbowych 
oznakowanych  i 5 nieoznakowanych.

Realizacja  przedstawionych powyżej  zadań pozwoliła  na  osiągnięcie 
stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  omówionego  w  drugiej  części 
opracowania,  tj.  „Informacji  o stanie bezpieczeństwa i  porządku publicznego 
w powiecie tarnogórskim za 2009 rok”.
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INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

W POWIECIE TARNOGÓRSKIM 
ZA 2009 ROK

W minionym roku, na terenie powiatu tarnogórskiego stwierdzono  3 893 
przestępstwa, a rok wcześniej  4 000, co wskazuje na spadek przestępczości ogólnej 
o 2,7 %. Natomiast w skali całego województwa odnotowano wzrost ogólnej ilości 
przestępstw o 2,8%. 

Dominujący wpływ na spadek przestępczości ogólnej na terenie podległym 
KPP  w  Tarnowskich  Górach  miało  ograniczenie  o  4,6  % liczby  przestępstw 
kryminalnych  (  najbardziej  uciążliwych  społecznie),  których  odnotowaliśmy 
w 2009r.  -  2 771,  a  w roku poprzednim –  2906;  i  jest  to zarazem lepszy wynik 
od  odnotowanej  średniej  w  województwie,  czyli  wzrostu  ilości  tych  przestępstw 
o 3,2 %. 

W  zakresie  przestępczości  gospodarczej  w  2009r.  stwierdzono  456 
przestępstw, czyli wzrost o  4,1 % w odniesieniu do 2008r., w którym odnotowano 
ich  438, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności o 1,4 %,  co w rezultacie 
ukształtowało  wykrycie  na  poziomie 94,6%. Udział  ilości  tych  przestępstw 
w przestępczości ogólnej stanowi 11,7 %. 

Na podkreślenie zasługuje poprawa wskaźnika wykrywalności przestępstw 
w stosunku do roku poprzedniego  2,3 %, kształtującego się obecnie na poziomie 
61,2%, wyższego jednocześnie od średniej w województwie, która wyniosła 60,6%.

W  2009r.  nastąpił  również  pozytywny  spadek  o  46  % wartości 
stwierdzonych  strat  poniesionych  w  wyniku  popełnionych  przestępstw  z  18  mln 
32 tys. 841 zł w 2008r. - do 9 mln 761 tys. 955 zł w 2009r.

W strukturze przestępczości nadal, tak jak w latach ubiegłych, przeważają 
przestępstwa  o  charakterze  kryminalnym,  stanowiące  71,2  % ogółu  przestępstw 
stwierdzonych,  pomimo wspomnianego  powyżej  4,6  %  ich ograniczenia.  Stopień 
wykrycia  tych  przestępstw  wzrósł  w  stosunku  do  roku  poprzedniego  z  46,1  % 
do 47,6 %, jest jednak niższy od średniej wojewódzkiej, która wyniosła 48,5%.

Zobrazowaniem  struktury  przestępczości  w  powiecie  tarnogórskim  są 
poniższe dane.
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2008 2009
* Przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu - ogółem 127 90

w tym m. in.: ➢ zabójstwo 1 0
➢ bójka, pobicie 63 45
➢ uszczerbek na zdrowiu 40 28

* Przestępstwa p-ko mieniu – ogółem 2264 2211 

w tym m. in.: ➢  kradzież cudzej rzeczy 1006 887

➢  w tym kradzież samochodu 67 62

➢ kradzież z włamaniem 517 531

➢ rozbój, kradzież rozbójnicza i  
wymuszenie rozbójnicze 74 69

➢ uszkodzenie mienia 295 302

* Przestępstwa narkotykowe 272 199

* Przestępstwa gospodarcze 438 456

w tym m. in.: ➢ p-stwa korupcyjne 4 3
 

Przestępstwa  kradzieży  cudzej  rzeczy  cały  czas  stanowią  przeważający 
odsetek  wszystkich  zdarzeń  o  charakterze  kryminalnym,  chociaż  ich  ilość 
w  ubiegłym roku  zmniejszyła  się  o  11,8%.  Czynów tego  typu  stwierdzono  887 
(w 2008r. – 1006), co stanowi 32 % ogólnej liczby przestępstw kryminalnych. Warto 
nadmienić, że miejscem popełnienia 20,6 % kradzieży mienia ( 183- zdarzenia) były 
tereny  kolejowe.  Odnotowaliśmy  także  spadek  kradzieży  pojazdów  o  7,5%, 
przy wzroście  wykrycia  o  19,1%.  Przestępstw takich w 2009r.  stwierdzono -  62, 
a w 2008r. – 67. 

Kolejną  kategorią  przestępstw,  których  dużą  ilość  odnotowujemy  są 
kradzieże  z  włamaniem.  W  2009r.  stwierdzono  ich  531,  co  stanowi  19,2  % 
przestępczości kryminalnej. W porównaniu do 2008r., w którym odnotowano ich 517 
liczba  ta  wzrosła  o  2,7  %.  Jednocześnie  nastąpił pozytywny  wzrost  wykrycia 
o 8,9 % .

Następną  grupą  przestępstw,  szczególnie  związanych  z  poczuciem 
bezpieczeństwa  obywateli  są  przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  oraz 
przestępstwa rozbójnicze. Na terenie powiatu w 2009r. odnotowano takich zdarzeń 
159, tj.  mniej  o 42 przestępstwa, czyli o  20,9 %  niż w 2008r.  Z naszych danych 
statystycznych wynika, że sprawcami tego typu czynów są przeważnie osoby młode, 
a nawet nieletnie.
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W  2009r.  odnotowaliśmy  26,8  %  spadek  stwierdzonych  przestępstw 
narkotykowych ( w 2009r. - 199, w roku 2008 - 272). Jednakże wśród 32 jednostek 
Policji szczebla powiatowego w województwie śląskim zajmujemy 13 miejsce pod 
względem ilości ujawnionych w 2009r. przestępstw narkotykowych, co w dalszym 
ciągu  świadczy  zarówno  o  skali  problemu  jak  i  o  zaangażowaniu  policjantów 
tutejszej  jednostki,  gdyż  faktem  jest,  że  zarówno  osoby  rozprowadzające  środki 
odurzające jak i je zażywające nie są zainteresowane ujawnianiem tego procederu.  

W 2009r. policjanci KPP w Tarnowskich Górach ujawnili ogółem 16 881 
czynów o znamionach wykroczeń, tj. o 1 461 więcej niż w 2008r. W tym ujawniono 
2 248 wykroczeń popełnionych przeciwko mieniu, z czego 966 dotyczyło kradzieży 
mienia o wartości poniżej 250 zł.

Wobec ujawnionych sprawców wykroczeń zastosowano  13 908 środków 
represji ( tj. o 10,6 % więcej niż w 2008r. ) w postaci:
– 2  230 wniosków o  ukaranie  skierowanych  do  Sądu  Grodzkiego,  tj.  o  50,5  % 

więcej  niż w 2008r. ( z czego pion prewencji – 1 678, ruchu drogowego – 552)
– 11 678 nałożonych mandatów karnych, tj. o 5,3 % więcej niż w 2008r. ( z czego 

pion prewencji – 3 133, ruchu drogowego – 8 545). 

Na  terenie  podległym  KPP  w  Tarnowskich  Górach  znajduje  się  jeden 
z największych węzłów kolejowych. W 2009r. na obszarach kolejowych odnotowano 
łącznie  191 przestępstw  przeciwko  mieniu,  czyli  8,6  %  wszystkich  przestępstw 
przeciwko  mieniu  (rok  wcześniej  –  203)  oraz  105 wykroczeń  przeciwko  mieniu 
( rok wcześniej -  214). Najbardziej zagrożone przestępczością są: Gmina Tworóg – 
kradzieże  elementów  nawierzchni  kolejowej  i  napowietrznej  sieci  trakcyjnej 
oraz szlak kolejowy Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie – Kalety i znajdujące się 
tam grupy towarowe – kradzieże złomu i paliwa z wagonów. Policjanci prowadzą 
rozpoznanie  w  tym  zakresie  wspólnie  z  pracownikami  SOK-u.  Wykonywane 
czynności  dotyczą:  przestępstw  dokonywanych  w  pociągach,  kradzieży  masy 
towarowej  przewożonej  wagonami  oraz  rozpoznania  prowadzonego  w  punktach 
skupu  złomu,  znajdujących  się  na  naszym  terenie.  Na  dużą  ilość  przypadków 
ujawniania  kradzieży  mienia  z  pociągów  towarowych  nadal  wpływ  ma  waga 
do ważenia ubytków masy towarowej w poszczególnych wagonach, znajdująca się 
na  terenie  PKP  w  rejonie  naszego  powiatu.  Nie  jest  wykluczone,  że  część 
ujawnionych w ten sposób przestępstw i wykroczeń mogło być popełnionych poza 
terenem powiatu tarnogórskiego. Policjanci KPP w Tarnowskich Górach w 2009r. 
na  terenach  kolejowych  dokonali  zatrzymania  na  gorącym  uczynku  5  sprawców 
kradzieży mienia na szkodę kolei.
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STAN PRZESTĘPCZOŚCI NA PRZESTRZENI MINIONYCH LAT 
ORAZ W POSZCZEGÓLNYCH REJONACH POWIATU

Dla pełnego obrazu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie 
powiatu  tarnogórskiego  niezbędnym  jest  zobrazowanie  liczby  przestępstw 
zaistniałych na przestrzeni minionych lat.

2009 2008 2007 2006 2005 2004

Przestępstwa 
ogółem

3893 4000 5013 5499 5368 5585

Przestępstwa 
kryminalne

2771 2906 3327 3809 4168 4500

Przestępstwa 
gospodarcze

456 438 550 689 339 415

 

W rozbiciu na ważniejsze kategorie przestępczości kształtowało się to następująco:
 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004
P - stwa p-ko życiu i zdrowiu 90 127 106 115 84 108
Przestępstwa p-ko mieniu 2211 2264 2576 3072 3262 3700
Rozboje 69 74 95 135 153 173
Przestępstwa narkotykowe 199 272 326 582 465 396
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W poszczególnych miastach i gminach powiatu kształtuje się to następująco:

Kalety  -  W  2009r.  odnotowano  tu  jeden  z  większych  wzrostów  przestępczości 
ogólnej, ale spowodowane to było stwierdzeniem 174 przypadków naruszenia praw 
pracowniczych  w  jednej  z  firm  działającej  na  terenie  Kaletańskich  Zakładów 
Celulozowo - Papierniczych w stanie likwidacji. Te 174 przestępstwa stanowią 59 % 
przestępczości ogólnej na terenie Kalet.    

2009 porównanie
 2009 do 2008   

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 293  – wzrost o 148,3% 118  284  233 284

➢ ogółem p-stw kryminalnych 85  – spadek o  1,2 % 86 153 146 204

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 3 6  5  2 7
➢  kradzież mienia 30 25  53  56  75
➢  kradzież z włamaniem 16 13  34   27  28

Krupski  Młyn  -  W  2009r.  w  gminie  Krupski  Młyn  zdołano  ograniczyć  liczbę 
przestępstw  przeciwko  mieniu  na  obszarach  kolejowych  znajdujących  się  w  jej 
rejonie.

2009 porównanie
 2009 do 2008 

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 80 - spadek o 40,3% 134 100 193 124
➢ ogółem p-stw kryminalnych 46 - spadek o 61,6% 120 88  122  89

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 7 9 0   9 0
➢ kradzież mienia 12 44 41  40 36
➢ kradzież z włamaniem 8 22 12   26  19
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Miasteczko Śląskie -  W  rejonie  Miasteczka  Śląskiego  nastąpił  niewielki  wzrost 
przestępczości kryminalnej. Przy spadku kradzieży mienia i kradzieży z włamaniem 
odnotowano wzrost przestępstw rozbójniczych na tle rabunkowym ( w tym 2 napady 
na kantor) oraz pobić. 

2009 porównanie
 2009 do 2008 

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 129 - spadek o 10,4 % 144 160 179 188
➢ ogółem p-stw kryminalnych 100 - wzrost o 14,9 % 87 106 111 148

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 4 1   1  4  1
➢ kradzież mienia 28 43  38  54  82
➢ kradzież z włamaniem 22 26  23    11  4

Ożarowice  - Na terenie gminy Ożarowice odnotowano największy wzrost zarówno 
przestępstw  kryminalnych  jak  i  przestępczości  ogólnej,  na  co  dominujący  wpływ 
miała duża ilość przestępstw ujawnianych na lotnisku m in. w postaci przewozu przez 
granicę  rzeczy zabronionych oraz nadsyłane z całego kraju zgłoszenia pasażerów 
o kradzieży dokumentów.

2009 porównanie
 2009 do 2008 

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 189  - wzrost o 130,5 % 82  88  118 88
➢ ogółem p-stw kryminalnych 147 - wzrost o 110 % 70  54  84 67

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 2 1  0  2  0
➢ kradzież mienia 48 25  27  22  52
➢ kradzież z włamaniem 20 12  16   19  23

Radzionków  – W  2009r.  w  Radzionkowie  odnotowano  spadek  przestępczości 
ogólnej przy nieznacznym wzroście ilości przestępstw kryminalnych, wśród których 
dominowały przestępstwa przeciwko mieniu na obszarach kolejowych oraz kradzieże 
przewodów ze studzienek telekomunikacyjnych rozmieszczonych także na terenach 
peryferyjnych miasta.

2009 porównanie
 2009 do 2008

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 363   - spadek o 5,5 % 384 342 723 411
➢ ogółem p-stw kryminalnych 304 - wzrost o 1 % 301 250 443 339

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 22 25  12 22  26
➢ kradzież mienia 101 87 81 115  151
➢ kradzież z włamaniem 59 51  60  57  66
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Świerklaniec  – Na  terenie  gminy  Świerklaniec  zdołano  ograniczyć  liczbę 
przestępstw rozbójniczych, kradzieży mienia i nieznacznie kradzieży z włamaniem, 
wśród  których  dominowały  kradzieże  do  domów  jednorodzinnych  i  domów 
w budowie. 

2009 porównanie
 2009 do 2008

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 237 - spadek o 20,7 % 299 292 290 347
➢ ogółem p-stw kryminalnych 172 - spadek o 19,6 % 214 171 201 251

w tym: ➢ rozbój, bójka, pobicie 8 23 6  14  2
➢ kradzież mienia 39 52  50  76  94
➢ kradzież z włamaniem 56 63  50   76  74

  
Tarnowskie Góry  -  Na terenie miasta Tarnowskie Góry odnotowywany jest stały 
spadek  zarówno  ogólnej  liczby  przestępstw  jak  i  przestępstw  kryminalnych. 
Podkreślenia  wymaga  fakt,  że  aż  57%  wszystkich  przestępstw  stwierdzonych 
w  rejonie powiatu odnotowano na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2009 porównanie
 2009 do 2008 

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 2230 - spadek o 6,4 % 2382 2770 3161 3250
➢ ogółem p-stw kryminalnych 1657 - spadek o 3,1 % 1711 2039 2301 2591

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 64 63 114 131  154
➢ kradzież mienia 573 623  750 784 1057
➢ kradzież z włamaniem 268 271  333   428 418

Tworóg - W rejonie gminy odnotowano utrzymującą się na takim samym poziomie 
przestępczość ogólną przy nieznacznym wzroście przestępstw kryminalnych, wśród 
których w 2009r. pojawiły się kradzieże z włamaniem do domów w budowie.

2009 porównanie
 2009 do 2008 

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 100 ten sam poziom 100 242 219 276
➢ ogółem p-stw kryminalnych 75 - wzrost o 2,7% 73 150 138 200

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 1 6 4  11 1
➢ kradzież mienia 17 24  45  45 80
➢  kradzież z włamaniem 14 18  39   31  42
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Zbrosławice  -  W 2009r. na terenie gminy odnotowano nieznaczny wzrost zarówno 
przestępczości  ogólnej  jak  i  kryminalnej,  w  której  szczególnie  wzrosła  liczba 
kradzieży z włamaniem do placówek handlowych i samochodów. 

2009 porównanie
 2009 do 2008 

2008 2007 2006 2005

➢ Ogółem wszystkich 
przestępstw 

272    – wzrost o 5 % 259 663 319  373

➢ ogółem p-stw kryminalnych 185 – wzrost o 5,7 % 175 273 216 261
w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 3 3  2  1 7

➢ kradzież mienia 39 63  92  92 92
➢ kradzież

z włamaniem
68 40  57   42  66

Stan przestępczości kryminalnej w poszczególnych miastach i gminach powiatu: 

2005 2006 2007 2008 2009 Porównanie 
2009r. do 2008r. 

Kalety 204 146 153 86 85 - spadek o 1,2 %
Krupski Młyn 89 122 88 120 46 - spadek o 61,6%
Miasteczko Śląskie 148 111 106 87 100 - wzrost o 14,9 %
Ożarowice 67 84 54 70 147 - wzrost o 110 %
Radzionków 339 443 250 301 304 - wzrost o 1 %
Świerklaniec 251 201 171 214 172 - spadek o 19,6 %
Tarnowskie Góry 2591 2301 2039 1711 1657 - spadek o 3,1 %
Tworóg 200 138 150 73 75 - wzrost o 2,7%
Zbrosławice 261 216 273 175 185  - wzrost o 5,7 %
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Uzupełnieniem wymienionych  danych  jest  zobrazowanie  współczynnika 
stwierdzonych przestępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców, w odniesieniu 
do sąsiednich powiatów, a także średniej wojewódzkiej.

Skala problemu przestępczości nieletnich

W 2009r. w porównaniu do 2008r. nastąpił spadek ujawnialności czynów 
karalnych popełnianych przez nieletnich z 196 do 192 (o 4 zdarzenia), zmniejszyła 
się także liczba ujawnionych nieletnich sprawców czynów karalnych z 159 do 134 
(o 25 osób). Udział czynów karalnych do przestępstw stwierdzonych wyniósł 4,9 %, 
kształtując  się  na  takim  samym  poziomie  jak  w  2008r.  Współczynnik  liczby 
ujawnionych nieletnich sprawców czynów karalnych do ogólnej liczby podejrzanych 
wyniósł  7,7  % (  w 2008r.  -  9,1  %).  Ponadto  w 2009r.  ujawniono  54 sprawców 
czynów karalnych o znamionach wykroczeń, w 2008r. - 67.

    2009r.    2008r. 
Kategorie czynów karalnych

Kradzieże mienia

ilość czynów 
karalnych

32

ilość 
sprawców 
nieletnich

23

ilość czynów 
karalnych 

26

 ilość 
sprawców 
nieletnich

40
Kradzieże z włamaniem 12 13 11 9
Kradzieże samochodów 0 0 1 1
Rozboje i wymuszenia 
rozbójnicze

22 18 30 9

Uszkodzenie mienia 11 21 4 7
Uszczerbek na zdrowiu 2 2 7 5
Bójka lub pobicie 3 13 13 44
P-stwa z Ust. o przeciwdział. 
narkomanii

20 6 29 9

Inne 90 38 75 35
Razem 192 134 196 159
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Zjawiska patologiczne występujące w rejonie powiatu
● alkoholizm

Niestety, nadal na podobnym poziomie utrzymuje się liczba ujawnionych 
osób nadużywających alkoholu. Skutkiem  takich  zachowań  jest  wciąż  duża  ilość 
interwencji oraz osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień. W 2009r. 
przeprowadzono ogółem 12 404 interwencje (w 2008r. – 13 427), z czego:

2004 2005 2006 2007 2008 2009
➢ w miejscach publicznych i innych 8424 10616 11083 10480 10994 10212
➢ interwencji domowych  2012 2043 2189 2572 2421 2191

Doprowadzono ogółem 2 409 (w 2008r. - 3092 ) osób, w tym nietrzeźwych:

2004 2005 2006 2007 2008 2009

➢ do izby wytrzeźwień 826 825 744 817 942 798

➢ do miejsca zamieszkania  737 574 607 505 511 503

W  2009r.  policjanci  skierowali  34  wnioski  o  leczenie  odwykowe 
do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w całym powiecie.

W każdym przypadku ujawnienia pod wpływem alkoholu osoby poniżej 18 
roku  życia,  są  podejmowane  czynności  w  kierunku  ustalenia,  kto  sprzedał 
lub udostępnił małoletniemu alkohol, jednakże, aby wyczerpać ustawowe znamiona 
przestępstwa  z  art.  208  kk  (rozpijanie  małoletniego)  konieczne  jest  zaistnienie 
sytuacji,  gdy  małoletniemu  dostarczono  napoju  alkoholowego,  ułatwiono  jego 
spożycie  lub  nakłoniono  go  do  spożycia  takiego  napoju  wielokrotnie.  W  2009r. 
na  terenie  podległym KPP Tarnowskie  Góry stwierdzono  2 przypadki  naruszenia 
prawa  określonego  w  art.  208  kk. W  pozostałych  ujawnionych  przypadkach 
sprzedania bądź podania małoletniemu alkoholu prowadzono czynności w kierunku 
przestępstwa  z  art.  43  Ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  (podanie  lub  sprzedanie  alkoholu  osobie  do  lat  18)  -  w  2009r. 
stwierdzono 11 takich przypadków.

W  2009r.  ujawniono  10  nieletnich  znajdujących  się  pod  wpływem 
alkoholu, w tym 6 nieletnich sprawców czynów karalnych.

● narkomania 
Na terenie działania KPP Tarnowskie Góry w przeciągu 2009r. wszczęto 

81   postępowań  przygotowawczych  dotyczących  przestępczości  narkotykowej. 
W  ramach  zakończonych  97  postępowań  przygotowawczych  91  osobom 
podejrzanym udowodniono popełnienie 189 czynów z Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii ( w tym 6 nieletnim - 20 czynów). Wobec 3 podejrzanych zastosowano 
środek  zapobiegawczy  w  postaci  tymczasowego  aresztowania.  W  analogicznym 
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okresie roku ubiegłego udowodniono popełnienie 268 przestępstw dokonanych przez 
95 podejrzanych. W materiałach operacyjnych i procesowych przechodziło około 300 
osób zażywających narkotyki, jednak prawdziwa liczba takich osób jest z pewnością 
wyższa.

Jak  wynika  z  analizy  prowadzonych  spraw  w  dalszym  ciągu 
najpopularniejszym  i  najbardziej  dostępnym  na  naszym  rynku  narkotykiem  jest 
marihuana, amfetamina,  haszysz i tabletki ekstazy. Głównymi miejscami dystrybucji 
są dyskoteki i lokale młodzieżowe, osiedlowe skwery oraz rejony szkół.

Odnotowano  2  przypadki  zatrucia,  których  przyczyną  było 
przedawkowanie środków odurzających w postaci amfetaminy.

Najczęściej  używane  środki  odurzające  przez  małoletnich  (  od  14  lat 
wzwyż ) to marihuana,  amfetamina,  haszysz i  tabletki ecstasy,  co wynika z tego, 
że są one najtańsze i najłatwiej dostępne. Nieletni używający narkotyków wywodzą 
się zarówno z rodzin patologicznych jak i tzw. dobrych domów.

Nie  ujawniono  nieletnich  sprawców  czynów  karalnych  będących  pod 
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.  

• przemoc w rodzinie
Określając skalę zjawiska przestępstw przeciwko rodzinie i opiece należy 

wskazać, że w 2009r. wszczęto 111 postępowań przygotowawczych z art. 207 kk, 
stwierdzono 67 czynów przestępczych,  a  zakończono 122 sprawy.  W odniesieniu 
do  2008r.  na  podobnym  poziomie  kształtuje  się  ilość  wszczętych  spraw  przy 
wzroście   spraw  zakończonych  oraz  czynów  stwierdzonych. Dla  porównania 
w  2008r.  wszczęto  100  postępowań  przygotowawczych,  stwierdzono  62  czyny 
przestępcze,  a  zakończono  102  sprawy.  Poprzez  pryzmat  danych  statystycznych 
można ocenić zjawisko przemocy domowej  jako występujące nadal  na podobnym 
poziomie  jak  w  roku  ubiegłym  (  interwencje  domowe,  doprowadzenia 
do wytrzeźwienia). 

• subkultury młodzieżowe
Na terenie powiatu tarnogórskiego funkcjonują grupy nieformalne kibiców 

klubów sportowych „Górnika Zabrze” i  „Ruchu Radzionków”.  Kontakt  utrzymują 
za  pomocą  samodzielnie  prowadzonych  forum  internetowych,  posiadają  również 
swoje strony internetowe. Jedyna zorganizowana grupa kibiców to „South Inferno”, 
która  należy  do  tzw.  „Ultras”,  zajmujących  się  oprawą  meczów  poprzez 
zaopatrywanie innych kibiców w szaliki, naklejki, flagi, instrumenty muzyczne, itp. 
Rozpoznano również niewielką liczbę osób sympatyków klubu „Ruchu Chorzów”. 
Szacunkowy przekrój wiekowy członków ww. grup kibiców to w 70% małoletni. 
Pozostali to osoby w wieku pomiędzy 18 - 25 lat. Niektórzy z nich byli już wcześniej  
notowani za zakłócenia porządku publicznego. Z własnego operacyjnego rozpoznania 
wynika,  że  kibice  klubu  „Ruchu  Radzionków”  mają  tzw.  „kosę”,  czyli  konflikt 
z  kibicami  „Polonii  Bytom”.  W 2009r.  z  terenu powiatu  tarnogórskiego 4  osoby 
miały zastosowany tzw. zakaz stadionowy. 
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Działania  oraz  rozpoznanie  w  tym  środowisku  koordynuje  Zespół 
ds.  Kibiców,  w  składzie  którego  funkcjonuje  Grupa  Rozpoznania  Kryminalnego, 
Zespół Monitorujący, do zadań którego należy m. in. nadzorowanie przemieszczania 
się  grup  kibiców  (z  terenu  naszego  powiatu)  na  mecze  oraz  Powiatowy  Punkt 
Kontaktowy, który ma za zadanie m.in. utrzymywanie stałej współpracy i bieżącej 
wymiany informacji z innymi jednostkami Policji, ze Strażą Miejską w Tarnowskich 
Górach  ze  Strażą  Ochrony  Kolei,  z  Dyspozytorem  Dworca  PKM  oraz  innymi 
podmiotami  odpowiedzialnymi  za  bezpieczeństwo  i  transport  publiczny. 
W omawianym okresie zespół ten 44 - krotnie pilotował wyjazdy kibiców na mecze. 
Ponadto prowadzone są czynności operacyjne zmierzające do stałego rozpoznawania 
grup pod względem stanu osobowego i organizacji. Sami kibice nie wyrażają chęci 
na udział w spotkaniach z przedstawicielami Policji o charakterze profilaktycznym.

Nie odnotowano obecności innych subkultur obecnych na terenie powiatu 
tarnogórskiego w 2009r.

• sekty i nowe ruchy religijne
Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że na terenie działania KPP nie 

występują sekty. Nie ujawniono też działania nowych ruchów religijnych.

• prostytucja nieletnich
W  trakcie  wykonywanych  czynności  operacyjno  –  rozpoznawczych  nie 

ujawniono przypadków prostytucji wśród nieletnich. 
W  zakresie  przeciwdziałania  temu  zjawisku  prowadzona  jest  praca 

operacyjna polegająca na zbieraniu i analizowaniu informacji, podejmowaniu działań 
pod  kątem  rozpoznawania  zjawiska  oraz  patrolowanie  rejonów  szkół,  dworców, 
kontrolowanie wcześniej  rozpoznanych bądź typowanych miejsc,  w których może 
dochodzić  do  prostytuowania  się  nieletnich  -  nasilone  szczególnie  w  okresie 
wakacyjnym.

• wykorzystywanie seksualne małoletnich
Kategorie  przestępstw  godzących  w  wolność  seksualną  i  obyczajność, 

w których ofiarami byli najczęściej małoletni: art. 200 § 1 kk (obcowanie płciowe 
lub doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do czynności seksualnej ) w zw. z art. 
197  §  1  kk  (zgwałcenie  lub  doprowadzenie  do  czynności  seksualnej).  W 2009r. 
wszczęto  9  postępowań  przygotowawczych  dotyczących  wykorzystywania 
seksualnego  małoletnich,  zakończono  9  postępowań,  stwierdzono  popełnienie 
7  czynów  przestępczych (w  analogicznym  okresie  roku  ubiegłego  wszczęto 
8  postępowań  przygotowawczych,  zakończono  12,  stwierdzono  popełnienie 
7 czynów przestępczych). 

Odnotowano  również  6  stwierdzonych  przestępstw  dotyczących 
rozpowszechniania  treści  pornograficznych  z  udziałem  małoletniego 
oraz  przechowywania  lub  posiadania  treści  pornograficznych  z  udziałem 
małoletniego poniżej lat 15 (art. 202 § 3 i 4 kk).
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● bezrobocie, bezdomność
- bezrobocie

W  analizowanym  okresie  na  terenie  podległym  tut.  KPP  wśród  osób 
bezrobotnych odnotowano 482 sprawców 443 przestępstw. W odniesieniu do ogólnej 
ilości  osób  podejrzanych  o  popełnienie  przestępstwa  (  bez  nieletnich  sprawców 
czynów karalnych , czyli – 134), która wynosi 1601 osób, udział osób bezrobotnych 
stanowi 30,1% ogółu dorosłych osób podejrzanych.
- bezdomność

W  minionym  roku  wśród  osób  bezdomnych  zanotowano  20  sprawców 
18  przestępstw. Na terenie powiatu znajduje się jedna noclegownia i jeden punkt 
wydawania  posiłków.  Warunkiem udzielenia  pomocy  jest  jednak stan  trzeźwości, 
którego rozpoznane osoby bezdomne często nie spełniają.
Podsumowanie

Efekty pracy uzyskane przez Policję tarnogórską w 2009r., należy ocenić 
jako pozytywne. Odnosząc się do wymienionych na wstępie opracowania założeń 
określonych  w  planie  pracy  na  2009r.  należy  podkreślić,  że  ograniczono 
przestępczość ogólną o 2,7 %, przestępczość kryminalną o 4,6 %.

W  zakresie  racjonalnego  dyslokowania  służb  zwiększono  ilość  patroli 
prewencyjnych  –  w  2009r.  średnio  na  dobę  każdego  dnia  kierowano  do  służby 
w rejonie  powiatu  24 -  25 dwuosobowych patroli,  czyli  więcej  o 2-3 patrole  niż 
w roku 2008, kiedy średnio na dobę każdego dnia kierowano ich 22- 23.  
  Nie ujawniono przestępczości o charakterze zorganizowanym. 

O ponad 4 % wzrosła ilość stwierdzonych przestępstw gospodarczych. 
Doskonalono  przygotowania  do  działań  w  sytuacjach  kryzysowych 

poprzez  organizowanie  własnych  szkoleń  i  ćwiczeń  sztabowych  oraz  udział 
w  ćwiczeniach  organizowanych  przez  podmioty  pozapolicyjne,  a  także  podczas 
zabezpieczania różnorodnych imprez odbywających się na terenie powiatu.

Potwierdzeniem  wysokiej  społecznej  oceny  pracy  tarnogórskiej  Policji 
i  poziomu  poczucia  bezpieczeństwa  są  również  wyniki  badań  przeprowadzonych 
na zlecenie Starostwa wśród mieszkańców powiatu, którzy w ponad 45 % ocenili 
pozytywnie  poczucie bezpieczeństwa w powiecie na ocenę dobrą i bardzo dobrą.  

W bieżącym roku  naszym celem jest  skoncentrowanie  się  na  realizacji 
zadań wynikających przed wszystkim z priorytetów Komendanta Głównego Policji 
i   Komendanta Wojewódzkiego Policji, czyli:

1. Wzrostu zadowolenia obywateli  z  jakości  pracy policjantów oraz eliminacji 
zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.

2. Poprawy bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych 
3. Podniesieniu  jakości  czynności  prowadzonych  na  miejscu  przestępstwa 

i wykroczenia.
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4. Poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. Zwiększeniu poziomu zadowolenia policjantów i pracowników Policji poprzez 

zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań.
Będziemy  również  dążyć  do  efektywniejszej  realizacji  zadań,  które 

w  znacznym  stopniu  pokrywają  się  z  priorytetami  Komendanta  Głównego 
i Wojewódzkiego Policji, a których z różnych przyczyn nie udało się nam osiągnąć 
w ubiegłym roku, m. in. w zakresie zwiększenia skuteczności ujawniania nieletnich 
sprawców czynów karalnych  i  osób  poszukiwanych  oraz  skrócenia  czasu  reakcji 
na zdarzenie.

Uzyskanie  dobrych  wyników,  jest  z  pewnością  zasługą  policjantów 
i pracowników cywilnych wszystkich pionów i komórek tutejszej jednostki, którzy 
rzetelnie,  z  pełnym  zaangażowaniem  pełnili  służbę  i  pracowali  na  rzecz 
bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu,  pomimo  trudności  wpływających 
na prawidłową realizację podstawowych, ustawowych zadań Policji, wśród których 
przede wszystkim wymienić trzeba wewnętrzne ograniczenia środków finansowych.

Dążenia  Policji  do  osiągnięcia  jak  najlepszych  efektów  pracy  na  rzecz 
bezpieczeństwa  w  2010r.  oraz  podjęcie  przez  policjantów  wszelkich  możliwych 
działań  w tym zakresie  mogą  okazać  się  jednak mało  skuteczne  bez  właściwego 
wsparcia ze strony przedstawicieli samorządów lokalnych powiatu.  

Opracowano w Wydziale Prewencji
KPP w Tarnowskich Górach
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