
SPRAWOZDANIE
z działalności Komendy Powiatowej Policji 

w Tarnowskich Górach 
za 2011 rok

W  2011r.  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Tarnowskich  Górach 
wzorem  lat  ubiegłych  realizowano  szereg  przedsięwzięć  zmierzających  do 
utrzymania  dotychczasowego  poziomu  bezpieczeństwa  w powiecie,  a  nawet  jego 
wzrostu, w oparciu o:
–  program „Razem Bezpieczniej”, 
– „Priorytety Komendanta Głównego Policji”,
– „Strategię Wojewódzką Policji Śląskiej na lata 2010-2012”,
kontynuując działania w wyznaczonych kierunkach:

1. Skuteczne zapobieganie  i  zdecydowana eliminacja  przestępstw i  wykroczeń 
szczególnie  uciążliwych dla  społeczności  lokalnych.  Racjonalne  planowanie 
obecności  patroli  pieszych  oraz  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.
 Dążąc  do  osiągnięcia  zakładanych  celów,  ukierunkowano  czynności 

i aktywność policjantów 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:
–  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  okresowych  spotkań  Kierownictwa  jednostki  oraz  podczas 
cotygodniowych  posiedzeń  Zespołu  ds.  Koordynacji  Służby  przedstawiane  były 
i  analizowane  zaistniałe  zdarzenia  oraz  podejmowane  decyzje  mające  na  celu 
ograniczenie zagrożeń w poszczególnych rejonach. Kierownicy pionów i komórek 
organizacyjnych KPP informowali o mogących wystąpić zagrożeniach, przedstawiali 
propozycje planowanych w związku z tym działań. Koordynator określał zadania do 
wykonania  w  nadchodzącym  tygodniu  i  wydawał  polecenia  z  tym  związane 
poszczególnym  kierownikom  jednostki  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.),  koordynujące  udział 
i  współpracę  policjantów  poszczególnych  pionów,  komórek  i  jednostki 
organizacyjnej  KPP  oraz  przedstawicieli  podmiotów  pozapolicyjnych.  W  trakcie 
spotkań  i  posiedzeń  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  2011r.  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, 
➢ spotkań i przejazdów kibiców przez teren powiatu oraz 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: 
– 83 w Tarnowskich Górach,
– 91 w Radzionkowie,
– 22 w Zbrosławicach.

Celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  porządku  na  obszarach  wodnych, 
znajdujących  się  na  terenie  całego  powiatu  łącznie  33 –  krotnie  pełniono  służbę 
wspólnie  ze  strażnikami  Społecznej  Straży  Rybackiej  Okręgu  Polskiego  Związku 
Wędkarskiego w Katowicach lub Straży Leśnej oraz doraźnie nad Zalewem Nakło – 
Chechło wspólnie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Oddział Tarnowskie Góry.

W ramach podpisanych porozumień ze Starostą Powiatu i Wójtem Gminy 
Świerklaniec oraz Wójtem Gminy Zbrosławice policjanci wykonali ogółem 216 służb 
ponadnormatywnych, z czego 148 w sezonie letnim w rejonie zalewu Nakło-Chechło 
oraz 68 w dni najbardziej zagrożone na terenie gminy Zbrosławice.
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Udział służb ponadnormatywnych stanowi 1,2% ogółu wykonanych przez 
policjantów służb prewencyjnych w 2011r. i jednocześnie mniej o 0,3% wobec ilości 
tych służb sfinansowanych przez samorządy w roku 2010 oraz mniej o 32% wobec 
ilości tych służb sfinansowanych przez samorządy w 2009r. 

Do pozytywnych efektów tych działań można zaliczyć m. in. ograniczenie 
dynamiki przestępczości - w porównaniu do 2010r. - w takich kategoriach jak:

➢ Bójka i pobicie – spadek o 14, – tj. o 33,3%;
➢ Przestępstwa rozbójnicze – spadek o 12 – tj. o 18,7%;
➢ Uszkodzenie mienia – spadek o 42, – tj. o  13,7%;
➢ Kradzież z włamaniem – spadek o 96, -  tj. o 15,2%.

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 2 563 czynności zlecone. 

2. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych
W  2011r.  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 4 110. 

Ogólna  reakcja  policjantów  na  naruszenia  prawa  kwalifikowane  jako 
wykroczenia łącznie z wykroczeniami w ruchu drogowym w tym okresie wyniosła 
17 437 ujawnionych zdarzeń, tj. o 924 mniej jak w 2010r.

W 2011 roku w odróżnieniu od lat ubiegłych wzrosła ilość skradzionych 
pojazdów jak i zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia: 

- kradzież i kradzież poprzez
  włamanie do samochodu – stwierdzono 75 –wzrost o 18,   – tj. o 31,6 %;
- krótkotrwały zabór pojazdu – stwierdzono 15 – wzrost o 1, – tj. o 7,1%.

Na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych 
kontynuowano współpracę z PKP. Podczas spotkań policjantów z przedstawicielami 
Spółek  Akcyjnych  PKP w Tarnowskich  Górach  oraz  SOK-u  dokonywano  analiz 
bezpieczeństwa  na  obszarach  kolejowych  ze  wskazaniem  miejsc  najbardziej 
zagrożonych kradzieżami (grupy towarowe przy szlaku kolejowym Tarnowskie Góry 
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-  Miasteczko  Śląskie  –  Kalety)  oraz  rodzajów  najczęściej  kradzionego  towaru, 
a  także  w  zakresie  kradzieży  elementów  linii  napowietrznej.  Planowano  także 
wspólne działania na obszarach kolejowych i punktach skupu złomu. Efektem tych 
działań  jest  znaczne  ograniczenie  o  39,6% ilości  przestępstw  stwierdzonych 
na obszarach kolejowych i w środkach transportu kolejowego, których odnotowano 
116 przypadków, czyli mniej o 76 niż  w roku 2010.

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 stwierdzonych przestępstw 
przeciwko  mieniu  na  szkodę  PKP  - ujawnionych  w  ten  sposób  -  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 
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  289 
zorganizowanych  w  roku  2011  spotkań  z  lokalną  społecznością,  w  tym  na  168 
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 tych spotkań zbierano również dodatkowe informacje na temat 
lokalnych problemów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

W  ramach  kontynuowanej  współpracy  z  Urzędem  Miasta 
Tarnowskie Góry na rzecz programu „Razem Bezpieczniej” przedstawiciele Policji 
uczestniczyli w kolejnych spotkaniach roboczych związanych z włączeniem miasta w 
program  „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.

Kontynuowano również  akcję  „Przykręć  śrubę złodziejowi”,  do  której 
włączyło się Starostwo Powiatowe, 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 ich kradzież.
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Wspólnie  ze  Starostwem Powiatowym i  MZKP w Tarnowskich  Górach 
kontynuowano akcję  „Uwaga Złodziej”, ukierunkowaną na ograniczenie kradzieży 
dokonywanych  w  rejonie  przystanków  i  dworców  komunikacji  pasażerskiej, 
autobusach  oraz  w  rejonie  hipermarketów.  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 2011r. w porównaniu do 2010r. nastąpił  wzrost ujawnionych czynów 
karalnych popełnionych przez nieletnich z  207 w 2010r.  do  239  w 2011r. (tj. o  32 
czyny), spadła liczba nieletnich sprawców tych czynów z 164 do 111 (tj. o 53 osoby). 
Udział czynów karalnych do przestępstw stwierdzonych wyniósł 5,9% i jest większy 
o 0,5% niż w 2010r.(5,4%). Współczynnik liczby ujawnionych nieletnich sprawców 
czynów karalnych do ogólnej liczby podejrzanych wyniósł 7,1%, w 2010r. – 9,9%. 
Ponadto  w  2011r.  ujawniono  60 sprawców  czynów  karalnych  o  znamionach 
wykroczeń (spadek o 13 w stosunku do 2010). 

Na rzecz przeciwdziałania  demoralizacji  i  przestępczości  nieletnich oraz 
zjawisku  przemocy  wobec  dzieci  i  młodzieży,  policjanci  uczestniczyli  w  177 
spotkaniach z dziećmi i młodzieżą przekazując informacje o skutkach demoralizacji, 
o konsekwencjach związanych z popełnianiem czynów karalnych przez nieletnich, 
a  ofiarom  uświadamiając  ich  prawa.  Ponadto  propagowali  formy  bezpiecznych 
zachowań i sposoby unikania zagrożeń w różnych sytuacjach. Na  148 spotkaniach 
z  przedstawicielami  placówek  oświatowych,  także  z  udziałem  rodziców 
przedstawiano potencjalne zagrożenia, apelując o większe zainteresowanie dziećmi 
i zwiększenie nad nimi nadzoru. 

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 samorządy.

Kontynuowano  także  kampanię  pod  hasłem  „Czy  wiem,  gdzie  jadę” 
na  rzecz  zapobiegania  zjawisku  handlu  ludźmi,  skierowaną  głównie  do  osób 
młodych,  wyjeżdżających  za  granicę  „za  pracą”.  W  okresie  przedwakacyjnym, 
rozpowszechniano  również  informacje,  w  ramach  działań  „Czy  wiesz, 
co przewozisz”, podczas których przestrzegano przed sytuacjami, w których można 
stać się sprawcą przemytu lub nieumyślnego paserstwa.
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W  ramach  spotkań  z  młodzieżą  ostrzegaliśmy  też  przed  zagrożeniami 
pozostawiania  bez  nadzoru  swoich  napojów  w  miejscach  zabawy,  poprzez  co 
kontynuowaliśmy swój udział w ogólnopolskiej kampanii „Pilnuj swojego drinka”. 

Szczególną  formą  działań  profilaktycznych  w  roku  2011  było 
zorganizowanie wyjazdów z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych 
na Przystanek PAT i  PAS w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego 
„Profilaktyka  a  Ty” oraz  śląskiego  programu  „Profilaktyka  przez  Sztukę”, 
których założenia obejmują zachęcanie młodzieży do profilaktyki tzw. rówieśniczej. 

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 2011r. policjanci 
uczestniczyli w pracach  14 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 2011r. 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 
1300 do  1500.  Dyżury  w  punkcie  pełnili  policjanci  (Kierownicy  Rewirów 
Dzielnicowych  i  dwóch  Specjalistów  Wydziału  Prewencji  –  ds.  nieletnich  i  ds. 
komunikacji  społecznej) 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”. Informacje odnośnie „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” 
zostały  rozpowszechnione  za  pośrednictwem  tygodnika  „Gwarek”  i  na  stronie 
internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

W  ramach  przeprowadzanych  interwencji  domowych  dot.  przemocy 
w rodzinie do każdej „Niebieskiej Karty” (informacji dla ofiar przemocy w rodzinie), 
w  2011r.  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.
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 Z  inicjatywy policjantów Wydziału  Prewencji  wraz  z  przedstawicielami 
Miejskich  i  Gminnych  Ośrodków  Pomocy  Społecznej  prowadzono  działania 
ukierunkowane  na  pomoc  osobom  bezdomnym,  które  kontynuowane  są  nadal 
z różnym nasileniem w zależności od warunków pogodowych. 

4. Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

W  2011r.  na  terenie  powiatu  odbyły  się  dwie  imprezy  masowe 
o charakterze artystyczno-rozrywkowym. Były to: coroczne „Gwarki Tarnogórskie” 
i „Dni Radzionkowa”.

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

Na  terenie  naszego  powiatu  funkcjonują  zorganizowane  grupy  kibiców: 
„Górnika Zabrze”,  „Ruchu Chorzów”,  „Polonii  Bytom” oraz miejscowych drużyn 
“Ruchu  Radzionków” i  „TS Gwarek Tarnowskie  Góry”,  które  charakteryzują  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  funkcjonuje  Zespół 
Monitorujący, nadzorujący przemieszczanie się grup kibiców oraz Powiatowy Punkt 
Kontaktowy utrzymujący stałą współpracę i bieżącą wymianę informacji  z innymi 
jednostkami  Policji  oraz  podmiotami  odpowiedzialnymi  za  bezpieczeństwo
i transport publiczny. W 2011r. zespół ten  25 - krotnie pilotował wyjazdy kibiców
z naszego powiatu na mecze piłkarskie ( w 2010r. 39 - 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. 

W ciągu całego roku odnotowano jeden przypadek zbiorowego  naruszenia 
ładu  i  porządku  publicznego,  gdzie  w  dniu  29  października  2011r.  na  obiekcie 
sportowym w Tarnowskich Górach przy ul.  Wojska Polskiego 2 bezpośrednio po 
meczu  piłkarskim  pomiędzy  „TS  Gwarek  Tarnowskie  Góry”  i  „AKS  Niwka 
Sosnowiec” kibice TS Gwarek oraz kibice Górnika Zabrze próbowali doprowadzić 
do konfrontacji z kibicami AKS Niwka Sosnowiec. 

Odnotowano również  zdarzenie  wymagające  od Policji  podjęcia  działań
w trybie alarmowym. Była to katastrofa prywatnej awionetki Cirrus, w której śmierć 
poniosły  cztery  osoby.  Policjanci  -  po  odnalezieniu  wraku  -  dozorowali  cały 
przyległy teren do czasu zakończenia oględzin i zabezpieczenia jego szczątków przez 
okres ponad dwie doby.

W ramach  podnoszenia  standardów  dowodzenia  w  dniach  3-5  czerwca 
2011r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach uczestniczyli 
w  wieloszczeblowym  ćwiczeniu  dowódczo-sztabowym  z  zakresu  zarządzania 
kryzysowego pk. „Lotnisko 2011”.  
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Dodatkowo  w  ramach  podnoszenia  gotowości  Policji  do  działań 
w  warunkach  katastrof  i  innych  zdarzeń  nadzwyczajnych  uczestniczono 
w ćwiczeniach organizowanych przez podmioty pozapolicyjne: 
-   w  dniu  28.06.2011r.  -  ćwiczenie  taktyczne  na  terenie  bazy  paliw  TankQuid 
w Radzionkowie, przy ul. Nałkowskiej 51 (zakład o dużym ryzyku);
-   w  dniu  03.10.2011r.  -  ćwiczenie  obronno-ochronne  z  udziałem  jednostek 
współdziałających  Policji  i  Straży  Pożarnej  zorganizowane  przez  Areszt  Śledczy 
w Tarnowskich Górach;

5. Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

W  2011r.  na  drogach  nadzorowanych  przez  policję  tarnogórską 
odnotowano  212 wypadków drogowych, w których  8 osób poniosło śmierć, a  288 
osób doznało obrażeń ciała. Jednocześnie zgłoszono 1270 kolizji drogowych. 

W  porównaniu  do  analogicznego  okresu  roku  ubiegłego  odnotowano 
spadki:
•wypadków o 21, tj. o 9 %, 
•wypadków śmiertelnych o 6, tj. o 42,9%,
•osób zabitych o 6, tj. o 42,9%,
•osób rannych o 30, tj. o 9,4%. 
•kolizji drogowych o 205, tj. o 13,9%.  

Biorąc pod uwagę powyższe  należy stwierdzić,  iż  na podległym terenie 
stan  bezpieczeństwa  na  drogach  uległ  znacznej  poprawie  z  uwagi  na  spadki  we 
wszystkich kategoriach. 

Ogólna  liczba  1482 odnotowanych  zdarzeń  drogowych
w porównaniu do roku ubiegłego spadła o 226 zdarzeń, tj. o  13,2%. 

W 2011r. w powiecie tarnogórskim najwięcej,  bo aż 44,3% zaistniałych 
wypadków drogowych,  miało  miejsce  na  terenie  miasta  Tarnowskie  Góry,  gdzie 
zanotowano 94 wypadki, tj. o 1 więcej niż w roku 2010. Wzrost liczby wypadków 
drogowych  odnotowano  również  na  terenie  miasta  Radzionkowa  o  20% i  gminy 
Zbrosławice o 19,2%. Z kolei spadek wypadków drogowych odnotowano na terenie 
miast Miasteczka Śląskiego o 46,7% i Kalet o 25% oraz gmin: Świerklaniec o 38,5%, 
Ożarowice o 30,8%  i Tworóg o 17,4%. Na terenie gminy Krupski Młyn odnotowano 
taki sam poziom liczby wypadków jak w roku 2010, tj. 2 przypadki.

Główną przyczyną wypadków drogowych nadal pozostaje niedostosowanie 
prędkości  jazdy do warunków drogowych – 52,  tj.  24,5%, zaś kolizji  drogowych 
nieudzielenie  pierwszeństwa  i  niezachowanie  bezpiecznej  odległości  od 
poprzedzającego pojazdu – po 227, tj. 17,9%. Odnotowano 25% spadek wypadków 
drogowych spowodowanych przez pieszych uczestników ruchu drogowego.
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W  całym  2011r.  policjanci  Komendy  Powiatowej  Policji
w Tarnowskich Górach działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku ruchu 
drogowego:

•Nałożyli 8286  mandatów karnych spadek o 1742, -tj. 17,4%
•Sporządzili 528 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego wzrost o 7, -tj. 1,3%
w tym: • z art. 87 kw (prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu)  – 91 wzrost o  17, -tj. 23%
• ujawnili nietrzeźwych (prowadzenie w stanie nietrzeźwości) – 311 spadek o 7, -tj. 2,2%
•Zatrzymali 273 prawa jazdy wzrost o 9 , -tj. 3,4%
w tym: •za alkohol 243 wzrost o 14, -tj. 6,1%
•Zatrzymali 718 dowodów rejestracyjnych spadek o 60, -tj. 7,7%

Wszczęto  553 postępowania  administracyjne  w  zakresie  skierowania 
kierujących  na  badania  lekarskie  lub  psychologiczne,  wydano  611 decyzji 
administracyjnych, w tym 311 - skierowanie na badania lekarskie i 300 - skierowanie 
na badanie psychologiczne. 

Przeprowadzono kontrole 230 przewoźników w zakresie stosowania się do 
postanowień Ustawy o transporcie drogowym ( w 2010r. -  195), podczas których 
skontrolowano  3569  dni  pod  kątem czasu  pracy  i  przerw  kierowców (w 2010r.- 
2936).  W  10  przypadkach  ujawniając  usterki  techniczne  skutkujące 
niedopuszczeniem  pojazdu  do  dalszej  jazdy.  Wszczęto  17  postępowań 
administracyjnych i w 15 przypadkach wydano decyzje administracyjne o nałożeniu 
kary pieniężnej na ogólną kwotę 40 760 zł. Głównymi stwierdzonymi w tym zakresie 
nieprawidłowościami  był  brak  wymaganych  przepisami  dokumentów  oraz 
nieprzestrzeganie  norm  czasu  prowadzenia  pojazdu,  wymaganych  przerw  lub 
odpoczynków. 

W  ciągu  roku  przeprowadzono  116 wzmożonych  działań  na  drogach, 
z  czego  39  krajowych,  70  wojewódzkich  i  1  własne,  tj.:  „Alkohol  i  Narkotyki”, 
„Prędkość”,  „Bus”,  „Truck”,  „Niechronieni”,  „Pasy”,  „Bezpieczny  poniedziałek”, 
„Bezpieczne Weekendy”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna 
droga do szkoły”, „Trzeźwość”, „Kontrola drogowa – piesi”, „ Bezpieczna 11-ka”, 
mających na celu m. in. promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

W całokształcie  działań  profilaktycznych szczególne  miejsce  zajmowała 
tematyka  bezpieczeństwa  pieszych  uczestników  ruchu  drogowego  w  ramach 
realizowanej w 2011r. wojewódzkiej kampanii „Trzeci krok, rok pieszego, rozsądny  
i  widoczny  pieszy”.  Policjanci  KPP  w  Tarnowskich  Górach  na  rzecz  poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestniczyli w 177 spotkaniach, podczas których 
promowali  formy  bezpiecznych  zachowań  uczestników  ruchu  drogowego, 
m. in. przekazując dzieciom elementy odblaskowe sfinansowane przez Urząd Miasta 
w Tarnowskich  Górach  i  Urząd  Gminy  w Zbrosławicach.  Zorganizowano szereg 
akcji,  imprez  i  pokazów  związanych  z  tą  tematyką.  M.  in.  w  marcu  i  kwietniu 
przeprowadzono 4 turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży, 
w tym 1 na  szczeblu  okręgowym,  przekazując  uczestnikom nagrody  ufundowane 
przez  Urząd  Miasta  i  Starostwo  Powiatowe  w  Tarnowskich  Górach. 
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W grudniu przeprowadzono spotkania profilaktyczne ze studentami Uniwersytetu III 
Wieku  oraz  w  tarnogórskim  oddziale  PZM-otu  z  kandydatami  na  kierowców. 
W  sierpniu  uczestniczono  w  rajdzie  rowerowym  osób  niepełnosprawnych  oraz 
dwukrotnie w lipcu i listopadzie w przejeździe rowerowym tzw. Masy Krytycznej - 
inicjatywie  społecznej,  mającej  zwrócić  uwagę  władzom  samorządowym  na 
konieczność budowy ścieżek rowerowych. W ramach tych działań przeprowadzono 
także  23 egzaminy na kartę rowerową i motorowerową, do których przystąpiło  420 
młodych osób, z czego 85 z wynikiem negatywnym. 

W  2011  roku  w  stanie  infrastruktury  drogowej  ujawniono  łącznie  128 
nieprawidłowości, w tym m.in.  60 w oznakowaniu pionowym,  19 w oznakowaniu 
poziomym, 2 uszkodzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz 20 w niewłaściwym 
stanie jezdni w postaci wyrw i ubytków oraz kolein. 

Do zarządców dróg skierowano  116 wniosków. Zastosowano  7 środków 
represji,  w  tym  2 pouczenia,  4 mandaty  karne  oraz  1 wniosek  o  ukaranie. 
Przeprowadzono  wizje  w miejscach  wypadków drogowych,  gdzie  nastąpił  skutek 
śmiertelny,  a  ujawnione  nieprawidłowości  i  uwagi  przekazano  odpowiednim 
zarządcom dróg.

Do  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Tarnowskich  Górach  w  2011r. 
wpłynęło 207 projektów dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego na terenie 
powiatu  tarnogórskiego  (w  2010r.  -  184).  W  6 przypadkach  wydano  opinię 
negatywną, a w 27  wniesiono uwagi do przedstawionych projektów.

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

W  zakresie  propagowania  pozytywnego  wizerunku  pracy  tarnogórskiej 
Policji  systematycznie  współpracowano  przede  wszystkim  z  lokalnymi  mediami: 
tygodnikiem „Gwarek”, „Dziennikiem Zachodnim”, „Radiem Piekary”,„Radiem eM” 
oraz  telewizją  „TV  Gwarek”.  Kontynuowana  była  też  współpraca  z  portalami 
internetowymi  takimi  jak:  „portalem powiatu  tarnogórskiego  tg.net”,  niezależnym 
dziennikiem  internetowym  „lublin.com.pl”  oraz  portalem  informacyjnym 
„mm.silezja”. W minionym roku wspólnie z redaktorem portalu „tg.net” utworzono 
tam dodatkową policyjną podstronę. W 2011r. uczestniczono nadal w audycjach „na 
żywo” w Radiu Piekary, promujących pozytywne aspekty naszej pracy. Propagowano 
formy  bezpiecznych  zachowań,  ostrzegano  przed  zagrożeniami,  informowano 
o zaistniałych zdarzeniach i prowadzonych działaniach.

Na  funkcjonującej  stronie  internetowej  naszej  Komendy  na  bieżąco 
zamieszczane  były  istotne  informacje  dotyczące  prewencji  i  profilaktyki,  a  także 
propagujące pozytywne przedsięwzięcia i efekty pracy policjantów naszego powiatu. 
Na stronie umieszczono w ww. okresie łącznie 325 informacji. 

Dodatkowo  działa  biuletyn  Informacji  Publicznej  Komendanta 
Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach.
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7. Zagadnienia logistyczne
 

W minionym roku stan etatowy tutejszej KPP zwiększył się o 14 etatów 
policyjnych  i  wynosi  obecnie  282  etaty  policyjne  oraz  24  etaty  korpusu  służby 
cywilnej  i  9  stanowisk  pracowników  pozaetatowych,  czyli  ogółem  32,2  etatów 
pracowników cywilnych. 

W 2011r. do służby przyjęto  23 kandydatów oraz  2 policjantów z innych 
jednostek.  W tym samym czasie  odeszło z naszej  jednostki  4 funkcjonariuszy do 
innych jednostek, a  13 zostało zwolnionych ze służby.  Na dzień 31 grudnia 2011r. 
mieliśmy 18 wakatów na stanowiskach policyjnych.

W 2011r. poszczególne samorządy powiatu wsparły naszą jednostkę łączną 
kwotą  44  tys.  170  zł,  czyli  po  raz  kolejny  prawie  o  połowę  mniejszą  niż 
w poprzednich latach (2010r. - 80 tys. 214 zł, 2009r. - 138 tys. 600 zł).

Poniżej przedstawiono formy wsparcia finansowego KPP w Tarnowskich 
Górach przez jednostki samorządowe w 2011r.: 

➢ 2 841,30 złotych z przeznaczeniem na artykuły odblaskowe zakupione przez 
Urząd Miasta Tarnowskie Góry;

➢ 1 500 złotych na zakup mebli i sprzętu dla dzieci do „Niebieskiego pokoju” 
– Urząd Miasta Tarnowskie Góry;

➢ 7 200 złotych z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów 
podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 
ust.  2  Ustawy  o  Policji  na  terenie  Zalewu  Nakło  –  Chechło  –  Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach;

➢ 15 000 złotych z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów 
podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 
ust. 2 Ustawy o Policji – Urząd Gminy Świerklaniec;

➢ 1 000 złotych dofinansowanie zakupu paliwa – Urząd Gminy Świerklaniec;
➢ 1 628,70 złotych zakup urządzenia Alco Blow – Urząd Miasta Radzionków;
➢ 2  000  złotych  na  pokrycie  kosztów  rozmów  telefonicznych  policjantów 

Posterunku Policji w Zbrosławicach – Urząd Gminy Zbrosławice;
➢ 13  000  z  przeznaczeniem  na  rekompensaty  pieniężne  dla  policjantów 

podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 
ust. 2 Ustawy o Policji – Urząd Gminy Zbrosławice;

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 2011 rok”.
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INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

W POWIECIE TARNOGÓRSKIM 
ZA 2011 ROK

W  minionym  roku,  na  terenie  powiatu  tarnogórskiego  wszczęto  3  412 
postępowań przygotowawczych stwierdzając  4 023  przestępstwa, natomiast w roku 
2010  wszczęto  3  588 postępowań  stwierdzając  3  855  przestępstw,  co  wskazuje 
na niewielki wzrost przestępczości ogólnej o 4,4% pomimo mniejszej o 4,9% ilości 
postępowań wszczętych. Również w skali całego województwa odnotowano wzrost 
ogólnej  ilości  przestępstw o  1,8%  (dla porównania w roku 2004 wszczęto  4 992 
postępowania,  co  stanowi  obecnie  spadek  o  31,6%,  odnotowując  ogółem  5  585 
przestępstw, czyli również zmniejszenie ich o 28%).

Niewątpliwy  wpływ na  wzrost  przestępczości  ogólnej  miał  odnotowany 
w 2011r.  pozytywny  wzrost  ilości  903  stwierdzonych przestępstw gospodarczych, 
czyli  o  67,5% więcej  niż  w 2010r.,  w którym odnotowano ich  539.  Nieznacznie 
z kolei spadła ich wykrywalność o 2,1%,  co w rezultacie ukształtowało wykrycie 
na poziomie 95,9%. Udział ilości tych przestępstw w przestępczości ogólnej wzrósł 
do poziomu 22,5 %, podczas gdy w roku 2010r. wynosił 14%. 

Pozytywnie  ograniczono  liczbę  przestępstw  kryminalnych  (najbardziej 
uciążliwych społecznie)  o 7,1%  ,  z  2 754  w roku 2010 do  2 559 w roku 2011; 
i  jest  to  zarazem  lepszy  wynik  od  odnotowanej  średniej  w  województwie, 
czyli  wzrostu  ilości  tych  przestępstw  o  2,3%  (dla  porównania  w  roku  2004 
odnotowano  4 500 takich przestępstw,  stanowi to spadek o 43,2%).  

Przestępstwa  drogowe w ilości  412 stanowią  z  kolei  nieco ponad  10% 
przestępczości ogólnej.

Wskaźnik  wykrywalności  wszystkich  przestępstw  ukształtował  się 
na  poziomie  65,8%  (w  2010r.  -  61,3%)  i  jest  on  jednocześnie  wyższy  o  1,4% 
od średniej w województwie, która wyniosła 64,4%.

W 2011r. policjanci  tarnogórscy odzyskali mienie wartości 609 tys. 647 zł, 
czyli o 4,7% więcej niż w 2010r., gdy odzyskano wartość 582 tys. 511 zł.  Również 
wartość  stwierdzonych  strat  w  wyniku  popełnionych  przestępstw  była  w  2011r. 
o 16% mniejsza niż przed rokiem.

W strukturze przestępczości nadal, tak jak w latach ubiegłych, przeważają 
przestępstwa  o  charakterze  kryminalnym,  stanowiące  63,6  % ogółu  przestępstw 
stwierdzonych, pomimo wspomnianego powyżej ich ograniczenia o 7,1 %. 
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Zobrazowaniem  struktury  przestępczości  w  powiecie  tarnogórskim  są 
poniższe dane.

2010 2011
* Przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu - ogółem 123 104

w tym m. in.: ➢ zabójstwo 1 0
➢ bójka, pobicie 42 28
➢ uszczerbek na zdrowiu 55 64

* Przestępstwa p-ko mieniu – ogółem 2376 2087

w tym m. in.: ➢  kradzież cudzej rzeczy 843 867

➢  w tym kradzież samochodu 57 75

➢ kradzież z włamaniem 630 534

➢ rozbój, kradzież rozbójnicza  
i wymuszenie rozbójnicze 64 52

➢ uszkodzenie mienia 306 264

* Przestępstwa narkotykowe 228 164

* Przestępstwa gospodarcze 539 903

w tym m. in.: ➢ p-stwa korupcyjne 5 3
 

Przestępstwa  kradzieży  cudzej  rzeczy  cały  czas  stanowią  przeważający 
odsetek wszystkich zdarzeń o charakterze kryminalnym, czyli 33,8% ogólnej liczby 
przestępstw kryminalnych. W ubiegłym roku nieznacznie zwiększyła się ich ilość, 
czynów  tego  typu  stwierdzono  867  (  w  roku  2010  –  843),  odnotowując  wzrost 
o  2,8% (dla  porównania  w  roku  2004  przestępstw  takich  odnotowano  1859, 
czyli w ciągu 6 ostatnich lat nastąpił spadek o 53,4%).

Kolejną  kategorią  przestępstw,  których  dużą  ilość  odnotowujemy  są 
kradzieże  z  włamaniem.  W  2011r.  stwierdzono  ich  534 i  stanowi  to 
20,9% przestępczości  kryminalnej,  natomiast  w  odniesieniu  do  2010r.,  gdzie 
stwierdzono  630 takich  przypadków,  nastąpił  spadek  o  15,2%  (dla  porównania 
w roku 2004  odnotowano  takich  przestępstw  881 i  tu  też  odnotowujemy spadek 
aż o 39,4%).
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Następną  grupą  przestępstw,  szczególnie  związanych  z  poczuciem 
bezpieczeństwa  obywateli  są  przestępstwa  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  oraz 
przestępstwa rozbójnicze. Zdarzeń takich w 2011 r. odnotowano na terenie powiatu 
156,  co stanowi  spadek do 2010r.  o  31 zdarzeń,  czyli  o  16,5% (dla  porównania 
w roku 2004 odnotowano 281 takich przestępstw, czyli spadek o 44,5%).

             Na terenie powiatu tarnogórskiego w 2011 r. stwierdzono 164 przestępstwa 
narkotykowe, ustalono 67 sprawców, którym udowodniono popełnienie  116 czynów 
(w  tym  10 nieletnim  –  44 czynów  karalnych).  W  analogicznym  okresie  2010r. 
stwierdzono  228 takich  przestępstw,  udowodniając  popełnienie  222 czynów 
79 podejrzanym. 

W 2011r. policjanci KPP w Tarnowskich Górach ujawnili ogółem 17 437 
czynów o znamionach wykroczeń, tj. o  924 mniej niż w 2010r. W tym ujawniono 
2476 wykroczeń popełnionych przeciwko mieniu.

Wobec ujawnionych sprawców wykroczeń zastosowano  13 454 środków 
represji ( tj. o 11,8% mniej niż w 2010r.) w postaci:
– 2 316 wniosków o ukaranie skierowanych do Sądu Rejonowego, tj. o 3,2% więcej 

niż w 2010r. ( z czego pion prewencji – 1 808, ruchu drogowego – 508 )
– 11 138 nałożonych mandatów karnych, tj. o 14,4% mniej niż w 2010r. ( z czego 

pion prewencji – 3 243,  ruchu drogowego – 7895). 
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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.

2011 2010 2009 2008 2007 2006

Przestępstwa 
ogółem

4023 3855 3893 4000 5013 5499

Przestępstwa 
kryminalne

2559 2754 2771 2906 3327 3809

Przestępstwa 
gospodarcze

903 539 456 438 550 689

W  rozbiciu  na  ważniejsze  kategorie  przestępczości  kształtowało  się  to 
następująco:

 
  2011 2010 2009 2008 2007 2006
P - stwa p-ko życiu i zdrowiu 104 123 90 127 106 115
Przestępstwa p-ko mieniu 2087 2376 2211 2264 2576 3072
Przestępstwa rozbójnicze 52 64 69 74 95 135
Przestępstwa narkotykowe 164 228 199 272 326 582
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W poszczególnych miastach i gminach powiatu kształtuje się to następująco: 

Kalety  -  W 2011r.  odnotowano  spadek  przestępczości  ogólnej,  w  tym kradzieży 
z włamaniem. Wzrost przestępstw nastąpił w kategoriach przestępczości kryminalnej, 
w szczególności p-ko życiu i zdrowiu oraz kradzieży cudzej rzeczy. W większości 
biorąc pod uwagę liczby bezwzględne wzrosty nie są duże.

2011 porównanie
 2011 do 2010   

2010 2009 2008 2007 2006

Ogółem wszystkich przestępstw 138 spadek o 5,5% 146 293 118 284 233

ogółem p-stw kryminalnych 103 wzrost o 15,7% 89 85 86 153 146

w 
tym

➢ rozbój, bójka, pobicie 5 wzrost o 250% 2 3 6 5 2

➢  kradzież mienia 30 wzrost o 76,4% 17 30 25 53 56

➢  kradzież z włamaniem 17 spadek o 5,6 % 18 16 13 34 27
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Krupski  Młyn  -  W  2011r.  odnotowano  duży  spadek  przestępczości  ogólnej. 
W 2010r  ujawniono  219  przestępstw  paserstwa  oprogramowania  komputerowego 
i naruszenia praw autorskich, co miało istotny wpływ na dynamikę w ubiegłym roku. 
Poza tym nastąpił  również  duży spadek  przestępstw kryminalnych.  Wzrosła  ilość 
przestępstw p-ko życiu i zdrowiu. 

2011 porównanie
 2011 do 2010 

2010 2009 2008 2007 2006

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 27 spadek o 90,4 % 279 80 134 100 193

➢ ogółem p-stw kryminalnych 22 spadek o 60% 55 46 120 88 122

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 5 wzrost o 250 % 2 7 9 0 9

➢ kradzież mienia 4 spadek o 71,5 % 14 12 44 41 40

➢ kradzież z włamaniem 7 ten sam poziom 7 8 22 12 26

Miasteczko Śląskie -  W  rejonie  Miasteczka  Śląskiego  nastąpił  spadek  zarówno 
przestępczości ogólnej jak i kryminalnej,  w tym największy w kategorii kradzieży 
z  włamaniem.  Minimalny  wzrost  nastąpił  w  kategoriach  przestępstw  p-ko  życiu 
i zdrowiu.

2011 porównanie
 2011 do 2010 

2010 2009 2008 2007 2006

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 122 spadek o 17,6% 148 129 144 160 179

➢ ogółem p-stw kryminalnych 105 spadek o 9,5% 116 100 87 106 111

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 4 wzrost o 33,3% 3 4   1 1 4

➢ kradzież mienia 32 spadek o 8,6% 35 28 43 38 54

➢ kradzież z włamaniem 21 spadek o 32,3% 31 22 26 23 11

Ożarowice  - Na terenie gminy Ożarowice odnotowano wzrost przestępstw ogółem 
i  kryminalnych  oraz  o  ponad  połowę  wzrósł  poziom  kradzieży  cudzej  rzeczy
–  głównie  dotyczy  to  ujawnionych  przestępstw  na  terenie  Portu  Lotniczego
w ilości 18, co stanowi 54,5% w tej kategorii.  

2011 porównanie
 2011 do 2010 

2010 2009 2008 2007 2006

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 103 wzrost o 5,1% 98 189 82 88 118

➢ ogółem p-stw kryminalnych 76 wzrost o 26,6% 60 147 70 54 84

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 0 = o 0% 0 2 1 0 2

➢ kradzież mienia 33 wzrost o 235% 14 48 25 27 22

➢ kradzież z włamaniem 12 spadek o 25% 16 20 12 16 19

17/26



Radzionków  – W  2011r.  na  terenie  miasta  Radzionków  odnotowano  niewielki 
wzrost  przestępstw  ogółem,  kryminalnych,  w  tym  kradzieży  mienia.  Na  uwagę 
zasługuje duży spadek przestępstw kradzieży z włamaniem.

2011 porównanie
 2011 do 2010

2010 2009 2008 2007 2006

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 317 wzrost o 3,5% 306 363 384 342 723

➢ ogółem p-stw kryminalnych 265 wzrost o 6,4% 249 304 301 250 443

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 9 spadek o 47,1% 17 22 25 12 22

➢ kradzież mienia 101 wzrost o 10,9% 91 101 87 81 115

➢ kradzież z włamaniem 30 spadek o 43,4% 53 59 51 60 57

Świerklaniec  – Na  terenie  gminy  Świerklaniec  wystąpiły  spadki  przestępczości 
we wszystkich wymienionych kategoriach.

2011 porównanie
 2011 do 2010

2010 2009 2008 2007 2006

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 206 spadek o 5,3% 243 237 299 292 290

➢ ogółem p-stw kryminalnych 153 spadek o 18,7% 188 172 214 171 201

w tym: ➢ rozbój, bójka, pobicie 3 spadek o 40% 5 8 23 6 14

➢ kradzież mienia 45 spadek o 4,3% 47 39 52 50 76

➢ kradzież z włamaniem 37 spadek o 35,1% 57 56 63 50 76
  

Tarnowskie  Góry  -  Na  terenie  miasta  Tarnowskie  Góry  odnotowano  spadki 
przestępczości  we  wszystkich  omawianych  kategoriach  za  wyjątkiem przestępstw 
ogółem. W tej kategorii wzrost podyktowany był zakończeniem w I połowie 2011r. 
dużej  sprawy  (650  czynów)  prowadzonej  przez  Wydział  dw.  z  Przestępczością 
Gospodarczą  o  czyny  z  art.  271  par.  1  kk,  tj.  poświadczenie  nieprawdy  przez 
funkcjonariusza publicznego.

2011 porównanie
 2011 do 2010

2010 2009 2008 2007 2006

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 2707 wzrost o 19,1% 2272 2230 2382 2770 3161

➢ ogółem p-stw kryminalnych 1515 spadek o 11,7% 1715 1657 1711 2039 2301

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 51 spadek o 28,2% 71 64 63 114 131

➢ kradzież mienia 512 spadek o 4,9% 538 573 623 750 784

➢ kradzież z włamaniem 307 spadek o 16,2% 366 268 271 333 428
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Tworóg - W rejonie gminy odnotowano spadek przestępczości ogólnej, kryminalnej, 
w tym kradzieży z włamaniem i niewielki wzrost  kradzieży cudzej rzeczy. 

2011 porównanie
 2011 do 2010

2010 2009 2008 2007 2006

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 84  spadek o 21,5% 107 100 100 242 219

➢ ogółem p-stw kryminalnych 55 spadek o 23,7 % 72 75 73 150 138

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 1 ten sam poziom 1 1 6 4 11

➢ kradzież mienia 26 wzrost o 44,4% 18 17 24  45 45

➢ kradzież z włamaniem 10 spadeko 41,2% 17 14 18 39  31

Zbrosławice  -  W 2011r. na terenie gminy nastąpił  wzrost  przestępczości  ogólnej, 
kryminalnej,  w tym przestępstw p-ko mieniu.  Wzrost  liczby tych przestępstw ma 
głównie  miejsce  przy  budowanych  odcinkach  autostrady  A1  w  Wieszowej, 
Czekanowie  i  Świętoszowicach,  łącznie  21  zdarzeń,  tj.  13,1%.  Pozytywnym jest 
ograniczenie przestępczości p-ko życiu i zdrowiu.  

2011 porównanie
 2011 do 2010 

2010 2009 2008 2007 2006

➢ Ogółem wszystkich przestępstw 278 wzrost o 8,5% 256 272 259 663 319

➢ ogółem p-stw kryminalnych 228 wzrost o 8,5% 210 185 175 273 216

w tym ➢ rozbój, bójka, pobicie 2 spadek o 60% 5 3 3 2 1

➢ kradzież mienia 80 wzrost o 15,9% 69 39 63  92 92

➢ kradzież z włamaniem 80 wzrost o 23% 65 68 40 57 42

Stan przestępczości kryminalnej w poszczególnych miastach i gminach powiatu: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Porównanie 
2011r. do 2010r. 

Kalety 146 153 86 85 89 103 - wzrost o 15,7%

Krupski Młyn 122 88 120 46 55 22 -spadek o 60 %

Miasteczko Śl. 111 106 87 100 116 105 - spadek o 9,5%

Ożarowice 84 54 70 147 60 76 - wzrost o 26,6%

Radzionków 443 250 301 304 249 265 - wzrost o 6,4 %

Świerklaniec 201 171 214 172 188 153 - spadek o 18,7%

Tarnowskie Góry 2301 2039 1711 1657 1715 1515 - spadek 11,7%

Tworóg 138 150 73 75 72 55 -spadek o  23,7%

Zbrosławice 216 273 175 185 210 228  - wzrost o 8,5 %
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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 2011r. w porównaniu do 2010r. nastąpił  wzrost ujawnionych czynów 
karalnych popełnionych przez nieletnich z 207 w 2010r. do  239 w 2011r. (tj. o  32 
czyny), spadła liczba nieletnich sprawców tych czynów z 164 do 111 (tj. o 53 osoby). 
Udział czynów karalnych do przestępstw stwierdzonych wyniósł 5,9% i jest większy 
o 0,5 % niż w 2009r.(5,4%). Współczynnik liczby ujawnionych nieletnich sprawców 
czynów karalnych do ogólnej liczby podejrzanych wyniósł 7,1%, w 2010r. – 9,9%. 
Ponadto  w  2011r.  ujawniono  73 sprawców  czynów  karalnych  o  znamionach 
wykroczeń. 

2010    2011r. 
Kategorie czynów karalnych

Kradzieże cudzej rzeczy

Ilość czynów
karalnych

18

Ilość sprawców
nieletnich

21

ilość czynów 
karalnych 

61

 ilość 
sprawców 
nieletnich

31
Kradzieże z włamaniem 4 13 35 11
Kradzieże samochodów 0 0 0 0
Rozboje i wymuszenia 
rozbójnicze

20 9 21 7

Uszkodzenie mienia 8 14 12 10
Uszczerbek na zdrowiu 21 12 21 13
Bójka lub pobicie 11 31 4 9
P-stwa z Ust. o przeciwdziałaniu 
narkomanii

40 10 44 10

Inne 85 54 41 20
Razem 207 164 239 111
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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 2011r. 
przeprowadzono ogółem 15 840 interwencji (w 2010r.- 15 113, w 2009r. – 12 404), 
z czego:

2006 2007 2008 2009 2010 2011
➢ w miejscach publicznych 

i innych 11083 10480 10994 10212 12494 12901

➢ interwencji domowych        2189 2572 2421 2191 2505 2448

Doprowadzono nietrzeźwych:

2006 2007 2008 2009 2010 2011

➢ do izby wytrzeźwień 744 817 942 798 880 1119

➢ do miejsca zamieszkania  607 505 511 503 703 703

W  2011r.  policjanci  skierowali  32 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  2011r. 
na terenie podległym KPP Tarnowskie Góry nie ujawniono przypadku 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  2011r. 
stwierdzono 6 takich przypadków.

W  2011r.  ujawniono  18  nieletnich  znajdujących  się  pod  wpływem 
alkoholu.
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● narkomania   
Na  terenie  działania  KPP  Tarnowskie  Góry  w  2011r.  wszczęto  48 

postępowań  przygotowawczych  dotyczących  przestępczości  narkotykowej. 
67 osobom  udowodniono  popełnienie  164 czynów  z  Ustawy  o  przeciwdziałaniu 
narkomanii  (  w  tym  10 nieletnim  -  44 czyny).  W  analogicznym  okresie  roku 
ubiegłego  udowodniono  popełnienie  222  przestępstw  dokonanych  przez  79 
podejrzanych,  w  tym  10  nieletnim  40  czynów  karalnych.  W  materiałach 
operacyjnych i procesowych przechodziło około 230 osób zażywających narkotyki, 
jednak prawdziwa liczba takich osób jest z pewnością wyższa.

Jak  wynika  z  analizy  prowadzonych  spraw  w  dalszym  ciągu 
najpopularniejszymi  i  najbardziej  dostępnymi  na  naszym  rynku  narkotykami  są 
marihuana, amfetamina,  haszysz i tabletki ekstazy. Głównymi miejscami dystrybucji 
są dyskoteki i lokale młodzieżowe, osiedlowe skwery oraz rejony szkół. W roku 2011 
nie odnotowano żadnych nowych środków psychoaktywnych. 

Najczęściej  używane  środki  odurzające  przez  małoletnich  (od  14  lat 
wzwyż)  to  marihuana,  amfetamina,  haszysz  i  tabletki  ekstazy,  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.

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

wskazać,  że  w 2011r.  wszczęto  220 postępowań przygotowawczych,  stwierdzono 
161 czynów przestępczych,  a  zakończono  121  spraw.  Dla  porównania  w  2010r. 
wszczęto 228 postępowań przygotowawczych, stwierdzono 154 czyny przestępcze, 
a  zakończono  246  spraw.  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  kibiców  klubów 

sportowych  „Górnika  Zabrze”,  „Ruchu  Chorzów”  oraz  „Ruchu  Radzionków” 
i „Polonii Bytom”. 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.  Szacunkowy  przekrój  wiekowy  członków  ww.  grup 
kibiców to w 40% małoletni.  Pozostali  to  osoby w wieku pomiędzy  18 -  30 lat. 
Niektórzy z nich byli już wcześniej notowani za zakłócenia porządku publicznego. 
Z własnego operacyjnego rozpoznania wynika, że kibice klubu „Ruchu Radzionków” 
mają  konflikt  z  kibicami  „Polonii  Bytom”,  a  kibice  „Ruchu  Chorzów”  są 
antagonistycznie  nastawieni  do  kibiców  „Górnika  Zabrze”.  W  2011r.  z  terenu 
powiatu tarnogórskiego 10 osób miało 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 
i  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 Strażami 
Miejskimi  w  Tarnowskich  Górach  i  Radzionkowie,  ze  Strażą  Ochrony  Kolei, 
z  Dyspozytorem  Dworca  MZKP  oraz  innymi  podmiotami  odpowiedzialnymi 
za  bezpieczeństwo  i  transport  publiczny.  W  omawianym  okresie  zespół  ten 
25 - krotnie pilotował wyjazdy kibiców na mecze piłkarskie. Ponadto prowadzone są 
czynności  operacyjne  zmierzające  do  stałego  rozpoznawania  grup  pod  względem 
stanu osobowego i organizacji. 

• 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 2011r. 
wszczęto  6  postępowań  przygotowawczych  dotyczących  wykorzystywania 
seksualnego  małoletnich,  zakończono  8  postępowań,  stwierdzono  popełnienie 
8  czynów  przestępczych  (w  analogicznym  okresie  roku  ubiegłego  wszczęto 
4  postępowania  przygotowawcze,  zakończono  6  postępowań,  stwierdzono 
popełnienie 7 czynów przestępczych). 

Odnotowano  również  11  stwierdzonych  przestępstw  dotyczących 
prezentowania  treści  pornograficznych  osobie  poniżej  lat  15,  rozpowszechniania 
treści  pornograficznych  z  udziałem  małoletniego  oraz  przechowywania  lub 
posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego (art. 202 § 2 i 3 kk).
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Podsumowanie

Efekty pracy uzyskane przez Policję tarnogórską w 2011r., należy ocenić 
jako pozytywne. W odniesieniu do wymienionych na wstępie opracowania założeń 
określonych do realizacji na 2011r. wzrosła co prawda przestępczość ogólna o 4,4%, 
lecz  było  to  wynikiem  ujawnienia  większej  ilości  przestępstw  gospodarczych, 
natomiast w przestępczości kryminalnej zanotowaliśmy spadek o 7%.
  Nie ujawniono przestępczości o charakterze zorganizowanym. 

O ponad 67% wzrosła ilość stwierdzonych przestępstw gospodarczych. 
Oceną  naszej  pracy  była  także  szybkość  reakcji  Policji  na  zgłoszone 

zdarzenia. W minionym roku w KPP w Tarnowskich Górach średni czas reakcji na 
wszystkie zgłoszone zdarzenia w terenie miejskim wyniósł  13 minut 53 sekundy, 
czyli poniżej określonej w skali kraju na poziomie 17 minut wartości oczekiwanej, 
natomiast w terenie wiejskim 19 minut 32 sekundy, przy wartości oczekiwanej 20 
minut.

W  zakresie  podnoszenia  standardów  dowodzenia  oraz  doskonalenia 
przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych organizowano własne szkolenia 
i  ćwiczenia  sztabowe  oraz  uczestniczono  w  ćwiczeniach  organizowanych  przez 
podmioty pozapolicyjne.

Potwierdzeniem  wysokiej  oceny  pracy  tarnogórskiej  Policji  i  poziomu 
bezpieczeństwa  jest  również  poziom  współczynnika  stwierdzonych  przestępstw 
kryminalnych  w  przeliczeniu  na  ilość  mieszkańców  wobec  ościennych  miast 
i powiatów oraz średniej uzyskanej w skali województwa.  

W bieżącym roku  naszym celem jest  skoncentrowanie  się  na  realizacji 
zadań wynikających przede 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.
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, m. in. w zakresie dalszego ograniczenia dynamiki wszczęć 
spraw  w  7  kategoriach  najbardziej  uciążliwych  społecznie  oraz  zwiększenia 
skuteczności ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych.
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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  2012r.  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 KPP w Tarnowskich Górach
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