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PI. 502.1.2018       Krapkowice   07 marca 2018 r. 

 

INFORMACJA  

O STANIE BEZPIECZE ŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

ZA OKRES OD 01.01.2017 do 31.12.2017 

 

I.  PRZESTĘPCZOŚĆ 

Rok 2017 to na terenie powiatu krapkowickiego drugi rok z rzędu w którym 
odnotowano popełnienie mniej niż 1000 przestępstw. Niewielki do zaledwie 0,9% wzrost do 
965 przestępstw stwierdzonych w 2017r w dalszym ciągu obrazuje bardzo dobry stan 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całego powiatu krapkowickiego.  
Powyższe obrazuje tabela zawierająca trzyletni przedział czasowy. W okresie od 2015r do 
2017r przestępczość spadła z poziomu 1110 przestępstw do jednego z najniższych pułapów - 
965 przestępstw odnotowanych w całym 2017r. Jest to spadek o około 13 %.  

Spadek ilości odnotowanych przestępstw na terenie powiatu krapkowickiego 
szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do ostatniej dekady, gdzie w 2007r odnotowano 
popełnienie aż 2206 przestępstw co w porównaniu do roku 2017 stanowi spadek aż o 56%. 

 
W rozbiciu na poszczególne gminy geografia przestępczości w ostatnim trzyletnim 

przedziale czasowym przedstawia się następująco: 
 

 Ogółem W tym nietrzeźwi kierujący 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Gmina Krapkowice 655 647 578 33 58 49 

Gmina Zdzieszowice 208 165 193 15 23 18 

Gmina Gogolin 135 109 94 20 22 11 

Gmina Strzeleczki 70 22 66 11 7 12 

Gmina Walce 42 13 34 6 4 3 

Łącznie 1110 956 965 85 114 93 
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Z ogólnej liczby 965 przestępstw, 629 to przestępstwa o charakterze kryminalnym. 
Przeważającą większością, jak co roku stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu tj. 
kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz zniszczenia mienia. W 2017r tylko w jednej kategorii 
odnotowano wyraźny ilościowy wzrost odnotowanych przestępstw: to kradzieże z 
włamaniami. Przestępczość w kategoriach ocennych oraz przestępczość narkotykową na 
terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela: 
 Gmina 

Krapkowice 

Gmina 

Zdzieszowice 

Gmina Gogolin Gmina 

Strzeleczki 

Gmina Walce Ogółem 

Powiat 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Kradzież 

Mienia 

89 77 33 25 13 15 6 6 1 1 142 124 

W tym 

samochodu 

3 3 3 0 2 1 1 0 0 0 9 4 

Kradzież z 

włamaniem 

56 76 27 49 18 19 11 8 12 3 124 155 

Rozboje, 

wymuszenia 

8 3 0 0 1 2 0 1 0 0 9 6 

Uszkodzenie 

mienia 

31 26 8 1 9 4 3 2 0 1 51 34 

Bójki,   

Pobicia 

7 6 0 0 1 1 0 0 0 1 8 8 

Uszczerbek 

na zdrowiu 

10 9 2 2 2 4 2 0 0 0 16 15 

Łącznie w 7 

kategoriach 
204 200 73 77 46 46 22 17 13 6 358 346 

Przestępstwa 

narkotykowe 

62 76 6 8 3 9 1 0 0 0 72 93 

 

Przedstawione dane statystyczne wskazują na spadek, kolejny rok z rzędu ilości 
przestępstw w siedmiu najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach z 358 do zaledwie 346. 
Ilość przestępstw narkotykowych odnotowanych przez funkcjonariuszy z KPP Krapkowice w 
2017r ukształtowała się na poziomie wyższym niż w 2016r. Świadczy to o bardzo dobrym i 
stale rosnącym rozpoznaniu przez funkcjonariuszy operacyjnych osób i środowisk 
zajmujących się rozprowadzaniem, produkcją i wwozem z krajów UE nielegalnych 
substancji. Powyższe dane i wzrost ilości odnotowanych z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomani w pełni nie  odzwierciedlają stanu faktycznego związanego z przestępczością 
narkotykową w odniesieniu do całego powiatu krapkowickiego. Część najcięższych spraw  
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narkotykowych z terenu powiatu prowadzona jest przez funkcjonariuszy Wydziału 
Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i odnotowywana jest w statystykach 
jednostki nadrzędnej.  
 
W omawianym okresie znacznie poprawiono wskaźniki wykrywalności przestępstw z 
poziomu 68,1% do 73,1%  w roku 2017 ogółu przestępstw, w tym w kategorii przestępstw 
kryminalnych wykrywalność wynosiła w 2016r 60,7%, aktualnie 65% .  

 
Do najpoważniejszych przestępstw zaistniałych i wykrytych na terenie powiatu 
krapkowickiego w 2017 należały sprawy:  
 
- Styczeń 2017r policjanci z Gogolina zatrzymali dwóch mężczyzn i młodą kobietę 
podejrzewanych o przestępczość narkotykową. Łącznie funkcjonariusze w trakcie kontroli i 
przeszukań zabezpieczyli ponad kilogram różnego rodzaju narkotyków. Zebrany przez 
policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym  zarzutu 
posiadania znacznej ilości środków odurzających do którego się przyznali. 30-latek 
mieszkaniec Krapkowic zaraz po czynnościach związanych z ujawnianiem narkotyków został 
przewieziony do zakładu karnego, gdzie już odbywa karę pozbawienia wolności za wcześniej 
popełnione przestępstwa.  
 
- Styczeń 2017r w ręce kryminalnych z Krapkowic wpadł 20-latek. Śledczy ustalili, że 
mężczyzna oprócz kradzieży telewizorów z miejscowych marketów ma na swoim koncie 
również kradzież samochodu. Policjanci odzyskali większość skradzionego sprzętu RTV, 
odzyskali także samochód.  
 
- Czerwiec 2017r ustaleni i zatrzymani sprawcy rozbojów na salony gier. Krapkowiccy 
kryminalni ustalili i zatrzymali mężczyzn podejrzanych o przeprowadzenie w listopadzie 
2016r napadów na miejscowe salony gier. Podejrzani grożąc użyciem noża okradali a w 
dwóch przypadkach próbowali okraść pracowników salonów gier. Obaj zatrzymani usłyszeli 
już prokuratorskie zarzuty. Jeden z podejrzanych, zatrzymany przez policjantów już od marca 
2017 jest tymczasowo aresztowany do toczącego się śledztwa.  
 
- Lipiec  2017r zabezpieczone prawie pół tony krajanki tytoniowej bez polskich znaków 
akcyzy. To kolejny sukces policjantów z Krapkowic i Opola w zwalczaniu przestępczości 
gospodarczej. W związku ze sprawą kryminalni z Krapkowic już postawili zarzuty 40-
letniemu mężczyźnie, podejrzanego o nielegalne przewożenie i przechowywanie krajanki 
tytoniowej. Funkcjonariusze oszacowali wartość uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu 
niezapłaconego podatku akcyzowego, na kwotę ponad 110 tysięcy złotych. Łączna wartość 
strat została określona na kwotę prawie 160 tys. złotych  
 
- W okresie całego roku dzięki działalności profilaktycznej, spotkaniom, debatom, 
rozmowom realizowanym przez policjantów, dzielnicowych na terenie powiatu 
krapkowickiego odnotowano szereg usiłowań oszustw na wnuczka czy też policjanta. Nikt z 
seniorów dzięki posiadanej wiedzy nie dał się oszukać a informacje o próbach przekazywano 
policji. 
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W 2017 roku wszczęto 139 (110 w 2016r) postępowań przygotowawczych o charakterze 
gospodarczym, w których stwierdzono łącznie 127 przestępstw (169 w 2016r). Postępowania 
jak co roku dotyczyły przede wszystkim wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi 
znakami towarowymi bądź bez znaków towarowych,  oszustw przy prowadzeniu przez 
podmioty działalności gospodarczej na terenie tut. powiatu (wyłudzenia towaru, wyłudzanie 
kredytów) oraz najwięcej oszustw przy wykorzystaniu sieci internetowej (wyłudzenia zapłaty 
za towar podczas transakcji zawieranych np. na portalach ogłoszeniowych). W większości 
spraw gospodarczych przestępstwa miały miejsce w Krapkowicach. W przypadku 
przestępstw związanych z wykorzystaniem Internetu były one odnotowane na terenie 
wszystkich gmin powiatu. 
 

 
II.  WYKROCZENIA 

 
W  2017 roku stwierdzono łącznie  popełnienie 13913 wykroczeń   (w 2016 – 17132), w 

tym 10.754 dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w 2016 – 13152).  
 
Wykroczenia ogółem : 
 

ROK Ogólna liczba 
ujawnionych wykroczeń 

W tym  w Ruchu 
drogowym  

Ilość wykroczeń 
zakończonych 

skierowaniem wniosku do 
sądu 

Ilość nałożonych 
mandatów 

Ilość wykroczeń 
zakończonych pouczeniem 

2016 17132 13152 645 12603 3647 

2017 13913 10754 626 10196 2848 
 
Wykroczenia  w kategoriach szczególnie uciążliwych (dane formularz statystyczny III/5):  

  

ROK Art. 51  
Zakłócenie spokoju  

i ciszy nocnej 

Art. 140-141 
Przeciwko 

obyczajności 
publicznej 

Art. 143 
Utrudnianie 
korzystania z 

urządzeń 
użytku 

publicznego 

Art. 145 
Zaśmiecanie 

Art.124 
Zniszczenie 

mienia 

Art. 119 
Kradzież 
mienia o 

wartości do 
462,50 zł. 

Art. 43 ust. o 
wychowaniu w 

trzeźwości 
- spożywanie 
alkoholu w 
miejscach 

publicznych 

2016 540 492 66 595 48 426 1101 

2017 568 314 55 505 52 396 722 
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Wykroczenia w kategoriach szczególnie uciążliwych w rozbiciu na gminy: 
  

 Art. 51 
Zakłócenie 

spokoju  
i ciszy 
nocnej 

Art. 140-141 
Przeciwko 

obyczajności 
publicznej 

Art. 143 
Utrudnianie 
korzystania    
z urządzeń 

użytku 
publicznego 

Art. 145 
Zaśmiecanie 

Art.124 
Zniszczenie 

mienia 

Art. 119  
Kradzież 
mienia o 
wartości 

do 500 zł. 

Art. 43  
ust. o wychowaniu 

w trzeźwości 
-spożywanie 
alkoholu w 
miejscach 

publicznych 

Krapkowice 
Strzeleczki 
Walce 379 163 27 344 42 249 353 

Zdzieszowice 
148 121 17 129 10 124 173 

Gogolin 
41 30 11 32 0 23 196 

 
System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji nie ewidencjonuje wykroczeń odrębnie 
dla gminy Strzeleczki i Walce z uwagi na ścisłą podległość mieszczących się tam komórek 
Policji pod KPP w Krapkowicach. 

 
III.   BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

 
W okresie styczeń - grudzień 2017 r. na terenie powiatu krapkowickiego doszło do 36 

wypadków drogowych, w wyniku których: 
- 7 osób poniosło śmierć, 
- 39 osoby zostały ranne, 
- odnotowano zaistnienie 600 kolizji drogowych.    
 
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano: 
  - spadek liczby wypadków o 5 (12,2 %)  
  - wzrost liczby zabitych o 1 (14,3 %) 
  - spadek liczby osób rannych o 4 (9,3%) 
  - wzrost liczby kolizji o 60 (11,1%) 
 
Ogólna charakterystyka stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Wypadki 37 41 36 

Kolizje 507 540 600 

Zabici 3 6 7 

W tym zmarli do 30 dni 0 2 2 

Ranni 42 43 39 
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Stan bezpieczeństwa wg  podziału administracyjnego 
 

Gmina 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Wypadki Kolizje W K W K 

KRAPKOWICE 17 254 19 295 11 316 

GOGOLIN 7 99 6 101 8 113 

STRZELECZKI 1 47 3 45 8 44 

WALCE 5 23 3 19 2 23 

ZDZIESZOWICE 7 84 10 80 7 104 

Razem 37 507 41 540 36 600 

 

Wypadki śmiertelne: 
 

1. 2 marca 2017r około 14:00  - droga krajowa K45 na wysokości m. Rogów Opolski 27 
– letni mężczyzna, kierując samochodem osobowym marki Toyota z niewyjaśnionych 
przyczyn zjechał na lewy pas i zderzył z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem 
ciężarowym. Kierowca osobówki zginął na miejscu. 
 

2. 19 marzec 2017 godz. 18:30 Krapkowice ul. Kilińskiego. Pieszy 81-letni mieszkaniec 
Krapkowic przechodząc ulicę w miejscu niedozwolonym został uderzony przez 
przejeżdżający samochód osobowy. Pieszy w wyniku obrażeń ciała zmarł w szpitalu 
w terminie do 30 dni od zdarzenia. 

   
3. 25 maj 2017r około 5:40 Zdzieszowice ul. Filarskiego. 26-letni mieszkaniec Leśnicy 

kierując BMW chcąc ominąć wbiegającego na jezdnię psa zjechał na lewy pas, gdzie 
czołowo zderzył się z kierującym samochodem Opel Corsa. 57-letni mieszkaniec 
Zdzieszowic, kierowca Opla zginął na miejscu. 

 
4. 2 czerwca 2017r godz. 16:30 Gogolin ul. Kamienna. W wyniku wymuszenia 

pierwszeństwa przejazdu przez 34-letniego kierowcy VW Golfa na miejscu umiera 
25-letni motocyklista – mieszkaniec Zdzieszowic. 

 
5. 17 lipca 2017r o godz. 9:00 droga K-45 przed miejscowością Stradunia. Na wskutek 

niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych, na łuku drogi 
dochodzi do czołowego zderzenia osobowej skody z samochodem ciężarowym. Oba 
pojazdy ulegają całkowitemu spaleniu. W wypadku na miejscu ginie kierowca skody, 
32-letni mieszkaniec Straduni.  

 
6. 13 listopada 2017r około 15:20 – Krapkowice ul. 3-go Maja. 67-letni motorowerzysta, 

mieszkaniec Krapkowic w trakcie podjętego na mokrej drodze manewru hamowania 
traci panowanie nad motorowerem i przewraca się na jezdnię. Kierowca skutera po 
uderzeniu głową o nawierzchnię drogi w wyniku obrażeń ciała umiera w szpitalu w  
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terminie do 30 dniu od zdarzenia.  
 

7. 17 listopad 2017r o godz. 20:35 Gogolin ulica Krapkowicka. 60-letni nietrzeźwy 
pieszy prowadząc rower, zatoczył się i wszedł z chodnika na jezdnie wprost pod 
nadjeżdżający samochód marki Toyota. Pieszy w wyniku obrażeń ciała ginie na 
miejscu.     

 

IV.  DEMORALIZACJA NIELETNICH.  

 
W okresie 2017r. ujawniono na terenie powiatu krapkowickiego 40 nieletnich sprawców czynów 

karalnych (w tym -  11 przestępstw i 23 wykroczeń). 
 

 Czyny      zabronione - 

przestępstwa 

          Sprawcy przestępstw 

Rok  2016  2017 2016  2017  

Przestępstwa ogółem 8  11 6  11 

Przestępstwa kryminalne 8   9 6   9 

-               Bójki pobicia 0   1 0   1 

-               Rozboje 0   0 0   0 

-              Kradzież cudzej rzeczy 0   3 0   4 

-             Kradzież z włamaniem 3   0 2   0 

-             Uszkodzenie mienia 0   1 0   1 

-              narkotyki 1  3 1   3 

Nietrzeźwy kierujący  0   1 0   1 

Inne  4   1 3  0  

 

 Każdorazowo w przypadku ujawnienia, czy ujęcia nieletniego sprawcy czynu 
karalnego, bądź podejrzewanego o zachowania świadczące o postępującej demoralizacji o 
zaistniałych zdarzeniach był informowany Sąd Rodzinny w Strzelcach Opolskich i 
Kędzierzynie Koźlu. Aktualnie na koniec 2017r sporządzono 141 wystąpień do Sądu na 
nieletnich sprawców czynów karalnych, zagrożonych demoralizacją bądź w stosunku do 
rodzin, które są patologiczne i dysfunkcyjne.  
 W przypadkach ujawniania nieletnich sprawców wielokrotnych czynów, bądź 
pozbawionych właściwej opieki bezpośrednio prowadzono sprawy wymagające 
natychmiastowego załatwienia oraz podejmowano działania prewencyjne w stosunku do 
nieletnich wymagających szczególnego zainteresowania. 
 W okresie sprawozdawczym ujawniono 15 nieletnich, którzy uciekli z placówek 
opiekuńczo wychowawczych. Odnotowano również zgłoszenia 13 ucieczek z domów  
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Rodzinnych. Na terenie powiatu ujawniono 27 nieletnich w stanie po spożyciu alkoholu oraz 
1 nieletnich pod wpływem narkotyków. 
 
W ramach programów profilaktycznych, jak co roku szczególny nacisk położono na 
działalność edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży, rodziców uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz kadry pedagogicznej placówek oświatowych. 
Współpracowano z dzielnicowymi oraz specjalistą d/s prasowych.  
Asystent d/s nieletnich, Specjalista d/s informacyjno prasowych oraz dzielnicowi w okresie 
sprawozdawczym przeprowadzili łącznie 317 spotkań i pogadanek z młodzieżą oraz 198 z 
pedagogami.  Ponadto prowadzono na bieżąco współpracę z kuratorami sądowymi w zakresie 
osób nieletnich, jak również dorosłych objętych dozorami w związku ze stosowaniem 
przemocy. Asystent d/s nieletnich wraz z dzielnicowymi uczestniczył w pracach zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych zajmujących się rodzinami, w których występuje 
problem przemocy oraz dobro małoletnich dzieci jest zagrożone. 
 

 
V. REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach realizując zadania z zakresu prewencji 
kryminalnej skupia się na realizacji czynności służbowych w siedmiu obszarach. W ramach 
realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej w 2017r na terenie powiatu Krapkowickiego 
uzyskano następujące efekty działań profilaktycznych w związku z realizacją działań 
wyznaczonych przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych 
Zachowań „Razem Bezpieczniej” w zakresie: 
 

1. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych”  
Realizacja czynności do akcji „Bezpieczny Ogród” prowadzona była wspólnie z lokalnymi 
zarządami ogrodów. Działania prewencyjne obejmują w głównej mierze kierowanie patroli 
policyjnych na tereny działkowe, bieżącą wymianę informacji o aktualnych zagrożeniach        
w ogrodach, przede wszystkim z zakresu zabezpieczania ogrodów, oznakowania terenu itp. 
Zorganizowano i przeprowadzono 12 spotkań z działkowiczami oraz prezesami i zarządami 
ogrodów działkowych. Na bieżąco przeprowadzano kontrole działek pod kątem ujawnienia 
kradzieży elementów metalowych i innych wartościowych przedmiotów, włamań do altanek, 
pobytu osób bezdomnych i poszukiwanych.  
 
- Policjanci przeprowadzili 264 spotkania z przedstawicielami społeczeństwa w tym 129 
spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych. Na bieżąco przez dzielnicowych 
prowadzone są rozmowy w ramach działań „pomoc sąsiedzka” z mieszkańcami na temat 
rozwiązywania problemów, sytuacji konfliktowych i sposobów zabezpieczenia mienia            
w związku z odnotowanym przestępstwami. 
 
- W styczniu przeprowadzano rozmowy z właścicielami, najemcami obiektów                
wielko-powierzchniowych w związku z zaleganiem śniegu na dachach wiatach w celu 
przeciwdziałania zawaleniom budynków, wiat pod naporem śniegu. 
 
- Realizowano  spotkania z przedstawicielami ochotniczych straży pożarnej, jak również          
z proboszczami miejscowych parafii pod kątem ustalenia tras procesji i zabezpieczenia 
głównych ciągów komunikacyjnych a także na temat związane z bezpieczeństwem seniorów. 
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- Kolportowano ulotki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom samochodów, 
przeciwdziałaniu kradzieżom kieszonkowym jak również ulotki dotyczące przeciwdziałania 
włamaniom do domów jednorodzinnych.  
 
- Realizowano czynności do programu „Bezpieczny Senior” którego celem jest m.in. 
podniesienie świadomości osób starszych i w podeszłym wieku na temat zagrożeń na jaki 
są narażeni, a w szczególności związanych z oszustwami, wyłudzeniami i kradzieżami. 
Jak również kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym 
reagowania oraz powiadamiania o zaistniałych zagrożeniach. 
 
- Policjanci na bieżąco kontrolowali miejsca zagrożone, gdzie zapobiegali aktom wandalizmu, 
zakłóceniom ładu i porządku publicznego jak również ujawniali osób nieletnich zagrożonych 
demoralizacją. 
 
- W ramach pozytywnego kształtowania wizerunku policji jak również w celu wzrostu 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, policjanci czynnie włączyli się w organizację 
festynów dla mieszkańców powiatu oraz brali udział w akcjach prewencyjnych na 
półkoloniach jak również w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.         
W sezonie letnik cykliczne znakowania rowerów. Zorganizowano dwie debaty dotyczące 
zagadnienia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Wyjaśniono metody działania tej 
aplikacji, która jest innowacyjnym narzędziem, mającym służyć głównie w poprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców. W dniu 19.10.2017r. wspólnie z firmą Górażdże Cement          
w centrum konferencyjnym w miejscowości Górażdże zorganizowano zajęcia edukacyjne        
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie łącznie uczestniczyło 150 dzieci szkół 
podstawowych z Górażdży, Gogolina i Malni. W trakcie tych zajęć wykorzystano „Polcusia”, 
miasteczko ruchu drogowego oraz przeprowadzono test wiedzy z zakresu karty rowerowej.  
 
- Po raz drugi we współpracy z Tygodnikiem Krapkowickim zorganizowano plebiscyt na 
najlepszego dzielnicowego. W ramach plebiscytu w kolejnych wydaniach lokalnego 
tygodnika prezentowano i promowano dzielnicowych, rejony służbowe w jakich pracują, 
telefony kontaktowe oraz skrzynki e-mail jakie są wykorzystywane przez dzielnicowych w 
kontaktach z mieszkańcami. Również informowano mieszkańców o działaniach 
priorytetowych które są przez nich realizowane w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa 
poszczególnych rejonów oraz zgłoszeń mieszkańców w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.     
 

2. „Przemoc w rodzinie”  
Policjanci w trakcie wykonywania czynności służbowych odnotowali i zrealizowali 724 
interwencji domowych; w 47 przypadkach przeprowadzono czynności w ramach procedury 
„Niebieska Karta” (związanej z udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej). W toku 
tych czynności w ramach prac grup roboczych gminnych zespołów interdyscyplinarnych 
dzielnicowi przeprowadzali wizyty po interwencyjne. Osoby pokrzywdzone na bieżąco 
informowane były o instytucjach niosących pomoc na terenie powiatu krapkowickiego. 
Policjanci są członkami gminnych zespołów interdyscyplinarnych, raz na kwartał 
podsumowywane są wyniki grup roboczych. Policjanci brali udział w szkoleniach zespołów 
roboczych. Kontynuowana jest stała i ścisła współpraca z sądami i kuratorami zawodowymi   
w zakresie osób skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa wobec najbliższych. 
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3. „Bezpieczeństwo w szkole”  
Policjanci w ramach realizacji czynności służbowych przeprowadzili łącznie 317 spotkań w 
placówkach oświatowych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne  i ponad 
gimnazjalne oraz 198 spotkania z rodzicami i pedagogami. Część spotkań wynikała z 
realizacji ogólnokrajowych akcji: „Bezpieczne Ferie”, „ Dzień Wagarowicza”, „ Bezpieczne 
Wakacje” oraz „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Ponadto przeprowadzano spotkania              
w ramach realizacji akcji „Bezpieczny Przedszkolak”, której celem jest przybliżenie 
dzieciom w wieku przedszkolnym wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich 
unikania. W ramach tych działań wszystkie przedszkola z terenu powiatu krapkowickiego 
zaproszono do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczny przedszkolak” na okładkę do 
nowej edycji książeczki prewencyjnej pod tym samym tytułem. Spotkania dotyczyły między 
innymi takich tematów jak konsekwencje prawne, cyberprzemoc, cyberprzestępczości, 
cyberbezpieczny uczeń, środki odurzające, dopalacze, przejawy demoralizacji, 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, handel ludźmi, sekty i subkultury. Brano udział w 
działaniach dotyczących międzynarodowego dnia bezpiecznego Internetu. 
 
Rodzice wraz z pedagogami i dyrekcją szkół brali udział w spotkaniach w ramach programu 
„Narkotyki tera źniejszość bez przyszłości”, którego celem było podnoszenie poziomu 
wiedzy na temat problemów związanych używaniem substancji psychoaktywnych i 
możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii. Aby umieć rozpoznawać ewentualne 
zagrożenie zaprezentowano walizkę narkotykową, która zawiera substancje przypominające 
amfetaminę, kokainę, marihuanę oraz urządzenia służące do zażywania, dozowania                   
i dystrybucji środków odurzających takie jak: lufki, fajkę wodną, wagę elektroniczną, młynki. 
Zrealizowano kolejną edycję konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych 
„Pierwszy dzień w szkole, więc opowiem ci o bezpieczeństwie” – realizowany na przełomie 
marca i maja 2017r. Powyższe działania realizowane były również w ramach Narodowego 
Planu Działań Policjanci na Rzecz Dzieci. 

 

4. „Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej”  
Celem zapewnienia bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej Komenda Powiatowa 
Policji w Krapkowicach prowadzi bieżące monitorowanie szlaków komunikacyjnych w tym 
kolejowych i tzw. dzikich przejść przez torowiska. Przeprowadzane analizy wykazują, iż 
zagrożenie przestępczością w komunikacji publicznej jest marginalna w porównaniu do 
ogólnej skali. Stosowane obecnie środki – nadzór w ramach codziennych służb patrolowych 
oraz współpraca z pracownikami instytucji zajmujących się komunikacją publiczną można 
uznać za wystarczające do realizacji zadań w tym zakresie. Policjanci realizowali działania, 
które mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym oraz porządku w komunikacji 
publicznej. Pełnione były wspólnie służby ze Strażą Ochrony Kolei na głównych szlakach 
kolejowych oraz w miejscach narażonych na akta wandalizmu i kradzieży infrastruktury 
kolejowej. Przekazywane były ulotki informacyjne z przedmiotowego zagadnienia. Efektem 
czynności były ujawniane wykroczenia dotyczące nieprawidłowego korzystania z 
infrastruktury kolejowej oraz nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakazu palenia 
wyrobów tytoniowych na terenie dworców PKP i przystankach PKS. Również w trakcie 
spotkań w szkole z młodzieżą, informowano o konsekwencjach prawnych związanych z 
rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w pociągi, dewastacją i niszczeniem taboru 
kolejowego. Doraźnie w ramach służby kontrolowano rejony dworców i przystanków 
kolejowych w celu ujawnienia ewentualnych braków dotyczących stanu technicznego  
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dworców, wiat przestankowych oraz w celu ujawniania osób bezdomnych i żebrzących. 
 

5. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”  
Panel realizowany w ramach akcji „Bezpieczny Rowerzysta”, której celem jest przygotowanie 
uczniów do egzaminu na kartę rowerową oraz przybliżenie wiedzy na temat zagrożeń 
związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym, przygotowanie uczniów do bezpiecznego 
zachowania na drodze, wyposażenie ucznia w podręcznik pn. „Bezpieczny Rowerzysta” 
zawierający przepisy ruchu drogowego dla rowerzysty, przybliżenie działań policji na rzecz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozdano cały nakład książeczek „Dziewiątka”. 
Policjanci brali udział w ogólnopolskich akcjach prewencyjnych po ruchu drogowym, 
realizowali czynności do akcji „Rowerem bezpiecznie do celu”, ”Prędkość’ , ” Pomiar”, 
„Trzeźwy poranek”, „Truck”, ”Bus”, ”Pasy”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, 
„Znicz 2017”. 
 

6. „Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej” 
Celem panelu jest ochrona małej i średniej przedsiębiorczości przed wymuszeniami, 
napadami i przestępczością pospolitą poprzez włączanie przedsiębiorców do współpracy na 
rzecz bezpieczeństwa, wspólną identyfikację najistotniejszych problemów w celu 
bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej, objęcie wzmożonym dozorem 
policyjnym miejsc, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnie zagrożone. 
W ramach rozpoznania posesyjnego policjanci przeprowadzają rozmowy, spotkania w trakcie 
których namawiają właścicieli, najemców obiektów handlowych, domów jednorodzinnych       
i innych zagrożonych obiektów do montażu urządzeń technicznych i elektronicznych, 
mogących zmniejszyć ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa (alarmy, monitoring 
wizyjny, które utrudniają włamanie do obiektów handlowych, informowanie o ujawnieniu 
braków w wyposażeniu technicznym obiektów). Kontrolowane są rejony obiektów 
handlowych w celu przeciwdziałania żebractwu i wykroczeń szczególnie uciążliwych. 
Policjanci w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzką Komisją ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w celu 
poprawy warunków pracy w gospodarstwach wiejskich wizytowali gospodarstwa rolne           
w trakcie prac żniwnych , skontrolowano 23 gospodarstwa rolne.    
 

7. „Ochrona dziedzictwa narodowego” 
Na terenie działania KPP w Krapkowicach zgodnie z wykazem zabytków drewnianych w 
województwie opolskim znajduję się jeden kościół w miejscowości Malnia objęty kontrolą   i 
nadzorem przez policjantów z Posterunku Policji w Gogolinie. W ramach kontroli w/w 
zabytku przeprowadzono rozmowę z księdzem proboszczem. W trakcie rozmowy ustalono 
zakres wykonanego remontu, zwrócono uwagą na konieczność technicznego zabezpieczenia 
technicznego obiektu, założenia instalacji alarmowej, przeciwpożarowej. Ponadto na bieżąco 
dokonywana jest kontrola wymienionego obiektu.  
 
O założeniach realizowanych paneli prewencyjnych i ich oddziaływaniu prewencyjnym na 
bieżąco są informowane lokalne środki masowego przekazu. Założenia realizowanych przez 
policję akcji prezentowane są na łamach lokalnej prasy, rozgłośni radiowych oraz na stronie 
internetowej KPP w Krapkowicach. 
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VI.  WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI 
W 2017 roku władze samorządowe zarówno powiatu jaki i poszczególnych gmin  przekazały 
środki finansowe na wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w 
Krapkowicach. Wsparcie to polegało na finansowaniu 4 etatów dzielnicowych przez 
samorząd Gogolina oraz organizację dodatkowych służb prewencyjnych finansowanych przez 
powiat i pozostałe gminy z naszego terenu. Wysokość środków, których wysokość jest 
podobna jak w 2016r oraz ilość wykonanych służb obrazuje poniższa tabela. 

 

  Jednostka  Wysokość środków   Przeznaczenie   Ilość wykonanych 

służb w 2017r 

Starostwo 

Powiatowe  

25 000 Służby dodatkowe, 

nagrody 

100 

UMiG Krapkowice  20 000 Służby dodatkowe 101 

UM Gogolin  222 999,85zł Finansowanie 4 etatów 821 

UG Strzeleczki 10 000 Służby dodatkowe 85 

UG Walce  10 000 Służby dodatkowe 84 

UMiG Zdzieszowice  28 000 Służby dodatkowe, 

nagrody 

100 

OGÓŁEM 315 999,85  1291 

 

Służby finansowane przez Starostwo Powiatowe organizowane są na terenie całego powiatu, 
natomiast finansowane ze środków poszczególnych gmin – wyłącznie na ich terenie.  
 
Służby dodatkowe organizowane są jako patrole prewencyjne w czasie i miejscu 
występowania największych zagrożeń, bądź też jako zabezpieczenie odbywających się 
imprez, uroczystości, festynów oraz zawodów sportowych. Czas trwania każdej ze służb 
ustalany był indywidualnie w zależności od potrzeb i występującego zagrożenia. W 2017r. 
czas poszczególnych służb kształtował się od 4 do 12 godzin.  
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