SPRAWOZDANIE
O STANIE BEZPIECZE STWA
W POWIECIE PABIANICKIM w 2003 roku

Opieraj c si o analiz zaistniałych zdarze w latach ubiegłych, Komenda Powiatowa
Policji w Pabianicach wytyczyła kierunki działa

na 2003 rok. Główne działania

postanowiono skoncentrowa na nast puj cych zagadnieniach:
•

kontynuowanie działa

zmierzaj cych do utrzymania poczucia bezpiecze stwa

obywateli na terenie miasta i powiatu pabianickiego,
•

zwalczanie

przest pczo ci

kryminalnej

ze

szczególnym

uwzgl dnieniem

przest pstw przeciwko yciu i zdrowiu oraz ukierunkowanych na zabór mienia;
•

zwalczanie

przest pczo ci

gospodarczej,

fałszerstw, oszustw i wyłudze

ze

szczególnym

uwzgl dnieniem

zwi zanych z bankowymi kartami płatniczymi oraz

towarów w obrocie gospopdarczym, nielegalnego wprowadzania do obrotu
towarów obj tych akcyz , narusze praw autorskich i znaków towarowych
•

zapewnienie bezpiecze stwa dzieci i młodzie y;

•

zwi kszenie bezpiecze stwa w ruchu drogowym;

•

prowadzenie przedsi wzi

maj cych na celu stworzenie wizerunku Policji

przyjaznej dla obywateli, działaj cej nowocze nie, sprawnie i skutecznie.
W 2003 roku wykrywalno

ogólna przest pstw we wszystkich kategoriach wyniosła

62, 8% i jest wy sza w porównaniu do analogicznego okresu 2002 kiedy wynosiła 59, 4%.
Dynamika przest pczo ci stwierdzonej wyniosła 95, 7%. Spadek wska nika dynamiki
wiadczy o dobrze przemy lanej i realizowanej polityce w zakresie stosowanej prewencji
kryminalnej.
Wska nik popełnionych przest pstw w powiecie pabianickim na 10 tys. mieszka ców
wyniósł 251, 4% (woj. łódzkie – 354, 8%), w tym dla przest pstw o charakterze kryminalnym
- 175, 7% ( woj. łódzkie – 279, 2%).
W ród stwierdzonych przest pstw dominowały czyny o charakterze kryminalnym
(2119)

w szczególno ci wymierzone przeciwko mieniu tj.

drobne kradzie e z włamaniem i kradzie e rzeczy cudzej.
Realizuj c kierunki działania okre lone w “Strategii Działania Komendy Powiatowej
Policji w Pabianicach” w zakresie utrzymania wła ciwego stanu porz dku i bezpiecze stwa
publicznego w powiecie pabianickim przyj to n/w rozwi zania uzyskuj c nast puj ce wyniki:

I. Kontynuowanie działa

zmierzaj cych do utrzymania poczucia bezpiecze stwa

obywateli na terenie miasta i powiatu pabianickiego, a przede wszystkim w
wyznaczonych strefach bezpiecze stwa
Na pocz tku 2001 roku rozpocz to realizacj

programu w ramach współpracy

bilateralnej Polska – Holandia, obj tego patronatem Komendanta Głównego Policji,
maj cego na celu ograniczenie włama

do obiektów administrowanych przez spółdzielni

mieszkaniow . Program pilota owy realizowany był do kwietnia 2003r. Realizacja tego
programu dała dobre efekty w postaci spadku o 80% liczby włama

do obiektów

znajduj cych si w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszakniowej. Wiele jednostek policji
w kraju korzysta ze zdobytych przez nas do wiadcze

w zakresie ograniczania włama .

Policjanci holenderscy wzoruj c si na naszych rozwi zaniach dotycz cych bezpiecze stwa
dzieci oraz form kontaktu policji ze szkołami i nauczycielami stosuj je w swojej działalno ci
zawodowej. Ró nimy si

w kwestii podej cia do zapewnienia bezpiecze stwa dzieciom i

młodzie y. Trzeba podkre li , i w naszych szkołach nie s budowane wysokie, szczelne
ogrodzenia jak równie nie zachodzi potrzeba wprowadzenia systemu monitorowania szatni,
korytarzy, sal lekcyjnych, adna te szkoła nie spotkała si ze stał opiek policjanta, tak jak
ma to miejsce w niektórych krajach. Praca pabianickich policjantów nastawiona jest przede
wszystkim na współprac ze szkołami, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, dlatego te
cz sto organizowane s
pogramy

prewencyjne

spotkania z dzie mi i młodzie
(pomimo

braku

pieni dzy

, realizowane ró nego rodzaju

na

te

przedsi wzi cia).

Poziom

bezpiecze stwa w szkołach jest zadawalaj cy i s dzimy, e młodzie nie znajdzie si
takim poziomie deprawacji, aby my musieli podj
stawiania wysokich ogrodze

na

rodki zapobiegawcze w postaci

i rozbudowanego do przesady monitorowania szkół.

ycie

b dzie najlepszym egzaminatorem i poka e, która koncepcja jest słuszna.
Dzi ki programowi utworzono szerok
profilaktyczne, w których wiod c

rol

lokaln

koalicj

wł czaj c

si

w działania

pełnili Starosta i Prezydent Miasta Pabianic.

Nawi zane przy okazji realizacji programu wi zi społeczne mi dzy współdziałaj cymi
podmiotami przyniosły efekt zarówno w rozwi zywaniu problemów lokalnych wspólnot, jak
równie

uzmysłowiły mieszka com,

e do zapewnienia bezpiecze stwa w swoim

najbli szym otoczeniu niezwykle wa ne jest osobiste zaanga owanie si

w walk

z

przest pczo ci .
Serdeczne podzi kowania za sponsorowanie naszych programów nale

si

ni ej

wymienionym instytucjom: PZU, PSM Pabianice, Polfa, Pamso, PKO, Suwary, Ferrum,
Gminna Spółdzielnia, Grawik.
Wychodz c na przeciw powszechnym oczekiwaniom zwi zanym z konieczno ci
poprawy obecnego stanu bezpiecze stwa, eliminacji przesłanek sprzyjaj cych aktywizacji

działa

przest pczych - w oparciu o dotychczasowe do wiadczenia oraz nadania dalszej

współpracy

charakteru

planowego

działnia,

a

przede

wszystkim

maksymalnego

zaanga owania podmiotów maj cych wpływ na bezpiecze stwo, opracowano program pt.
“Bezpiecze stwo w otwartych przestrzeniach”. Podstawy funkcjonowania tego programu
stworzono w trakcie otwartej debaty na spotkaniu zorganizowanym przez kierownictwo KPP
Pabianice z władzami samorz dowymi powiatu w dniu 06 marca 2003 roku.
Prowadzona na bie

co analiza stanu bezpiecze stwa na terenie powiatu pozwoliła

na wła ciwe planowanie dyslokacji słu by i maksymalne wykorzystanie sił i

rodków

b d cych w dyspozycji KPP Pabianice kieruj c je w miejsca szczególnie zagro one Tak
prowadzone działania prewencyjne pozwoliły osi gn

pozytywne wyniki, wymienione wy ej.

Dobitnym przykładem wła ciwego pełnienia słu by przez policjantów jest fakt, e w 2003
roku dokonano zatrzymania na gor cym uczynku 694 sprawców przest pstw.
W ramach działa prewencyjnych policjanci przeprowadzili:
•

9485 interwencji, w tym w miejscach publicznych 3607, w domach 1952, w innych
miejscach 3926,

•

zatrzymali 762 osoby do wytrze wienia.

•

zabezpieczono 21 imprez o charakterze kulturalnym i 11 imprez sportowych.
Mo na miało postawi tez , e przytoczone wyniki byłyby znacznie lepsze, gdyby

nie narzucenie nam przez KGP zada

w zakresie wyr czania instytucji wymiaru

sprawiedliwo ci.
Du ym problemem nadal pozostaj konwoje oraz zabezpieczenie rozpraw s dowych.
Ł cznie wykonano 1150 konwojów na terenie całego kraju pokonuj c blisko 64 454 km. W
ka dym konwoju uczestniczyło co najmniej 2 policjantów. Ponadto zabezpieczano 204
rozprawy s dowe, w których brało udział ł cznie 569 funkcjonariuszy. Jest to ogromne
obci

enie zarówno finansowe, jak i osobowe. Nale y przy tym pami ta , e wspomniani

policjanci mogliby w tym czasie wykonywa inne zadania prewencyjne na terenie naszego
powiatu, a na podkre elnie zasługuje fakt, i

w trakcie wykonywania w/w zada

nie

odnotowano adnych wydarze nadzwyczajnych.
II.

Zwalczanie

przest pczo ci

kryminalnej

ze

szczególnym

uwzgl dnieniem

przest pstw przeciwko yciu i zdrowiu oraz ukierunkowanych na zabór mienia
W uj ciu statystycznym zało ony cel został osi gni ty. Wykrywalno

przest pstw

kryminalnych wyniosła 47, 5% i jest wy sza o 2, 5% od ubiegłorocznej. Wska nik dynamiki w
tej kategorii wynosi 91, 7%, co jest dobrym wynikiem w porównianiu ze wska nikiem dla
województwa łódzkiego (104, 1%). Na podkre lenie zasługuje fakt, e odnotowano tylko
1 zabójstwo (wykryte).

Pozytywnym zajwiskiem jakie odnotowano jest spadek dynamiki w kategorii bójek i
pobi , który wynosi 83, 8%. Jest to znacz cy sukces, gdy ta kategoria przest pstw
stanowiła w roku ubiegłym du y problem.
W kategorii rozboje, kradzie e i wymuszenia rozbójnicze wska nik dynamiki wyniósł
97, 9%, a wykrywalno

przest pstw wyniosła 67, 4% i była wy sza o 8, 6% ni w roku 2002

(wska nik wykrywalno ci wojewódzkiej w tej kategorii wynosi 39, 6%)
W liczbach bezwzgl dnych stwierdzono 94 tego typu przest pstwa, z czego 14 miało
miejsce w Konstantynowie Łódzkim.
W kategorii kradzie

cudzej rzeczy wska nik dynamiki wyniósł 104, 4%, przy

wykrywalno ci 25 %. Odnotowano wzrost ilo ci skradzionych pojazdów, których skradziono
ł cznie 153, z czego odzyskano 76. Jest to problem wyst puj cy nie tylko na terenie powiatu
pabianickiego, ale tak e w skali ogólnowojewódzkiej, szczególnie w du ych aglomeracjach
miejskich. Liczba skradzionych pojazdów nie odbiega sw

wielok ci

od powiatów

porównywalnych (zgierski, tomaszowski, piotrkowski). Wska nik wykrywalno ci wynosi 7, 8%
(jest porównywalny do przytoczonych powiatów) - i jest wy szy od redniej wojewódzkiej,
która wynosi 5%.
W kategorii kradzie y z włamaniem odnotowano spadek dynamiki do poziomu 83%, a
wykrywalno

wyniosła 25, 7% i jest wy sza od poziomu z 2002 roku o 2, 3%

W roku 2003 wszcz to 2874 post powania przygotowawcze. W stosunku do 1597
podejrzanych sporz dzono 1478 aktów oskar enia, wobec 64 zastosowano

rodek

zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Do ciekawszych spraw w kategorii przest pstw kryminalnych nale
•

zatrzymanie czteroosobowej grupy dokonuj ccej włama

:

do samochodów na osiedlu

“Piaski”,
•

zatrzymanie grupy przest pczej dokonuj cej kradzie y z włamaniem poprzez wybijanie
szyb w samochodach oczekuj cych na skrzy owaniach z sygnalizacj

wietln

(kierowcami były kobiety),
•

zatrzymanie kilku grup przestepczych dokonuj cych kradzie y samochodów dostawczych
(w jednym przypadku funkcjonariusze u yli broni palnej),

•

zatrzymanie sprawców napadów na stacje “Auto -Gaz” na terenie powiatu.
Szczegółowe dane dot. statystyki przedstawiaj poni sze tabele:

Tabela nr 1 – Porównanie wyników osiagni tych przez KPP Pabianice ze

redni

wojewódzk :
Przest pstwa
stwierdzone
ogólemwska nik
dynamiki

Przestepstw
a
kryminalnewska nik
dynamiki

Wykrywalno
ogólna

Wykrywalno
przestepstw
kryminalnych

Wska nik
przest pstw
ogółem na
10.000
mieszka ców

Wska nik
Wska nik
przest pstw
dynamiki
krym. na
wszcz tych
10.000
dochodze i
mieszka ców
ledztw

Przest pstwa
stwierdzone
ogólemwska nik
dynamiki

Przestepstw
a
kryminalnewska nik
dynamiki

Powiat
Pabianicki

95,7

91,7

Woj.
Łódzkierednio

105,4

104,1

Wykrywalno
ogólna

Wykrywalno
przestepstw
kryminalnych

Wska nik
przest pstw
ogółem na
10.000
mieszka ców

Wska nik
Wska nik
przest pstw
dynamiki
krym. na
wszcz tych
10.000
dochodze i
mieszka ców
ledztw

62,8

47,5

251,4

175,7

94,4

45,4

31,6

354,8

279,2

101,1

Tabela nr 2 – Dane statystyczne dot. poszczególnych kategorii przest pstw:
Bójka lub
pobiciewska nik
dynamiki

Kradzie
rzeczy
cudzejwska nik
dynamiki

Kradzie z
włamaniem

Prowadzenie
pojazdu w stanie
nietrze wymwska nik dynamiki

Wska nik przest pstw
popełnianych przez
nieletnich do ogółem
stwierdzonych
przestepstw

Powiat
Pabianicki

83,8

104,4

83

103,7

7,2

Woj. Łódzkierednio

101,7

102,7

103,7

104

3,9

Prowadzono systematyczn

ocen

i zagro e

przest pczo ci

gospodarcz .

Uzyskano wska nik dynamiki 145, 6% przy wykrywalno ci 95, 7%. Wszcz to 69 post powa
przygotowawczych. Do ciekawszych spraw realizowanych przez funkcjonariuszy Referatu do
walki z Przest pczo ci Gospodarcz nale
•

:

w miesi cu kwietniu dokonano zatrzymania 2 sprawców wyłudzenia ok. 100 ton m ki z
OPPZM w Pabianicach o warto ci 88.000 zł.

•

w 2003 roku z udziałem funkcjonariuszy Stra y Granicznej, Wydziału Legalno ci
Zatrudnienia WUP w Łodzi i Urz du Skarbowego przeprowadzono działania na terenie
powiatu pabianickiego. Wobec 13 cudzoziemców podj to procedury zmierzaj ce do
wydalenia z terytorium RP (10 osób umieszczono w areszcie deportacyjnym, 3 osoby
przekonwojowano do granicy kraju w celu wydalenia, wobec 1 wszcz to post powanie o
nielegalne przekroczenie granicy),

•

w miesi cu wrze niu zatrzymano 2 – osobow

grup

przest cz , która w oparciu o

sfałszowane dokumenty wyłudziła kilkana cie kredytów dokunuj c zakupu sprz tu AGD i
RTV oraz komputerów o ł cznej warto ci co najmniej 50, 000 złotych.
•

wspólnie z Urz dem Kontroli Skarbowej w wyniku prowadzonych kontroli zlikwidowano 6
rozlewni i zabezpieczono 2403 litry alkoholu w tym 692 litry spirytusu i 731 litrów innych
alkoholi oraz 800 litrów zacieru. Warto

zabezpieczonego alkoholu wyniosła 85, 525 zł.

Ponadto zabezpieczono 26, 641 paczek papierosów bez znaków akcyzy o ł cznej

warto ci 106, 500 zł. Dokonano zatrzymania samochodu marki Mercedes Benz słu

cego

do przemytu (w samochodzie zamontowana była specjalna skrytka).
Ponadto prowadzone były intensywne działania operacyjno-dochodzeniowe wspólnie z
Agencj

Bezpiecze stwa

Wewen trznego

w

zakresie

zwalczania

przet pczo ci

gospodarczej.
III. Zapewnienie bezpiecze stwa dzieci i młodzie y
W roku 2003 przeprowadzono 76 post powa
przest pstw, ujawniaj c 99 sprawców. Dopu cili si

przeciwko nieletnim sprawcom

oni 217 czynów karalnych. Dynamika

przest pczo ci w ród nieletnich wyniosła 135, 6%. Stwierdzono wzrost ilo ci czynów
karalnych w ród osób nieletnich

ciganych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

ujawniaj c 63 czyny. Dzi ki reorganizacji Zespołu ds. Nieletnich i Patologii i przy współpracy
z dzielnicowymi przeprowadzono w placówkach o wiatowych powiatu pabianickiego szereg
działa

w ramach programów: ”Koszenie Trawy”, “Bezpieczne Polska”, poruszaj cych

problemy narkomanii i alkoholizmu w ród dzieci i młodzie y.
Wspólnie z Miejskim O rodkiem Profilaktyki Terapii Uzale nie realizowano program
profilaktyki i rozwoju społecznego “Droga do szcz

cia”.

Sekcja Prewencji i Ruchu Drogowego w Pabianicach w zakresie realizacji kolejnej
edycji programu “Bezpieczna Droga do Szkoły” prowadz c działania profilaktyczne i
propagandowe

na

terenie

szkół

ponadpodstawowych podnosi poziom

podstawowych,

w

gimnazjach

i

szkołach

wiadomo ci dzieci i młodzie y. Organizowano na

terenie istniej cego przy KPP Pabianice Miasteczka Ruchu Drogowego sprawdziany na
kart

rowerow

i motorowerow . W całym roku

dzie mi i młodzie

przeprowadzono ł cznie 55 spotka

z

, w których uczestniczyło 3215 dzieci. Program obj ty patronatem

Wojewody Łódzkiego – Krzysztofa Makowskiego wzbudził ogromne zainteresowanie nie
tylko w szkołach, ale równie w ród władz samorz dowych jak i administracyjnych powiatu.
Kontynuacj

tak przyj tego programu było zorganizowanie wspólnie z magazynem

motoryzacyjnym “Transport” dla 300 uczniów pokazu hamowamia ró nego rodzaju
samochodów (w tym TIR – ów).
W miesi cu grudniu pod patronatem Komendanta Wojewódzkeigo Policji nadinsp. Jacka
Stanieckiego zorganizowano konkurs – szkolenie “Bezpieczna Jazda”. Programem obj ci
zostali policjanci, stra nicy miejscy oraz zawodowi kierowcy instytucji działaj cych na terenie
powiatu pabianickiego. Nasze do wiadczenia s w zainteresowaniu innych jednostek policji
w kraju jak i za granic . Kasety wideo z programem wysłano m.in.do KGP, Holandii i
Mołdawii.

IV. Zwi kszenie bezpiecze stwa w ruchu drogowym
Na drogach powiatu pabianickiego odnotowano 726 przest pstw drogowych, w tym
wypadków drogowych zaistniało 181, w których mier poniosło 12 osób, 222 osoby zostały
ranne. Odnotowano 1169 kolizji drogowych. W 2003 roku policjanci KPP Pabianice
wyeliminowali 632 nietrze wych kieruj cych uczestników ruchu drogowego. Zatrzymano 138
praw jazdy.
Sekcja Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach
prowadzi stał analiz stanu bezpiecze stwa na drogach powiatu pabianickiego w oparciu o
program komputerowy EW MAPA. Pozwala on na graficzne zobrazowanie miejsc
wyst powania zdarze drogowych.
Kontynuowane s równie działania w kierunku zdyscyplinowania kieruj cych i pieszych
poruszaj cych si

po głównej ulicy Pabianic – ul. Zamkowej. Działania maj

na celu

wyegzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza przepisów dot.
wyprzedzania na przej ciach dla pieszych i skrzy owaniach w ruchu niekierowanym oraz
ust powania pierwsze stwa pieszym na oznakowanych przej ciach. Intensywne działania
prowadzone s równie na trasie K-14, b d cej miejscem o zagro eniu porównywalnym z
ulic

Zamkow , pod wzgl dem ilo ci popełnianych wykrocze

zdarze

w ruchu drogowym. W wyniku tych działa

i wyst powania innych

nało ono 9332 mandaty karne,

zatrzymano 1645 dowodów rejestracyjnych, (policjanci ruchu drogowego uzyskali najlepsze
w województwie wyniki w zakresie kontroli pojazdów pod k tem sprawno ci technicznej).
Ujawniono i zatrzymano 20 poszukiwanych pojazdów i 21 poszukiwanych osób, m.in. w
miesi cu sierpniu zatrzymano gro nego przest pc

obywatela Ukrainy, poszukiwanego

mi dzynarodowym listem go czym.
Podejmowano równie

działania wspólnie z władzami samorz dowymi na rzecz

wła ciwego utrzymania stanu dróg i ich modernizacji oraz przebudowy skrzy owa .
Przykładem mo e by

zmiana organizacji ruchu na ul. Zamkowej, która wymusiła na

kieruj cych wolniejsz , a co za tym idzie bezpieczniejsz jazd .
Dla podniesienia bezpiecze stwa w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu
przeszkolono w zakresie przepisów ruchu drogowego wszystkich stra ników miejskich,
którzy otrzymali certyfikaty upowa niaj ce do kontroli pojazdów mechanicznych.
Wyniki jakie uzyskano we wszystkich wymienionych wy ej kategoriach przest pstw
osi gni te zostały przy stanie etatowym 220 funkcjonariuszy i 21 pracowników cywilnych.
IV. Prowadzenie przedsi wzi

maj cych na celu stworzenie wizerunku Policji

przyjaznej dla obywateli, działaj cej nowocze nie, sprawnie i skutecznie

W dniach 23 – 28 sierpnia 2003 roku Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach
insp. Jerzy Padyk wraz z delegacj
wizyt

Starostwa Powiatowego w Pabianicach przebywał z

w powiecie Orhei w Republice Mołdawii. W trakcie spotka

z kadr

kierownicz

Komendy Powiatowej Policji w Orhei omawiano zagro enie przest pczo ci , struktur
organizacyjn

policji, formy pełnienia słu by, wzajemne relacje mi dzy przeło onymi a

podwładnymi oraz policjantami a obywatelami. Jednym z wa niejszych tematów było
omówienie realizacji programów prewencyjnych oraz ich istoty i korzy ci z nich płyn cych.
W dniach 26 – 31. 10. 2003 rewizyt w Pabianicach zło yła delegacja mołdawska z Rejonu
Orhei. Jednym z członków delegacji był Zast pca Komendanta Powiatowego Policji w Orhei
ppłk. Cacarla Nicolai Timofei. Celem wizyty była wzajemna wymiana do wiadcze

oraz

przedstawienie programów prewencyjnych stosowanych w naszej jednostce. Na spotkaniu,
które odbyło si w tutejszej Komendzie zostały przedstawione sposoby działania policji w
zakresie zapobiegania, zwalczania i ujawniania przest pczo ci oraz wdra ania nowatorskich
programów prewencyjnech jak: “Bezpiecze stwo w otwartych przestrzeniach”. Ponadto
delegacja

zwiedziła

tutejsz

Komend

Policji,

a

w

szczegółno ci

laboratorium

kryminalistyczne, Zespół ds Informatyki oraz stanowisko Comand Control Komendy Miejskiej
Policji w Łodzi.
W dniu 22. 01. 2004 w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach odbyła si
odprawa roczna podsumowuj ca działania zwi zane z realizacj

“Strategii Komendanta

Powiatowego Policji w Pabianicach w 2003 roku” – b d ca jednocze nie ocen
bezpiecze stwa publicznego na terenie powiatu. W odprawie udział wzi li:
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinsp. Jacek Staniecki
Starosta Powiatu Pabianickiego – Grzegorz Janczak
Prezydent Miasta Pabianic – prof. Jan Berner
Raport Komendanta Powiatowego z realizacji zada

za 2003 rok został oceniony

bardzo wysoko przez zaproszonych go ci co podkre lali w swoich wyst pieniach.
W ci gu całego roku prowadzono systematyczn

analiz

struktur organizacyjnych

jednostki, szczególnie pod k tem efektywno ci ich działa i jak najlepszego wykorzystania
posiadanych etatów. Dokonano reorganizacji jednostki, dzi ki czemu m.in. zmniejszono ilo
etatów policyjnych w słu bach wspomagaj cych i przekazano je do pionu prewencji i
kryminalnego. Utworzono 2 Posterunki Policji w Pi tkowisku i Dłutowie oraz zreorganizowani
Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim, gdzie utworzono Posterunek Policji w
Lutomiersku.
Mimo trudnej sytuacji finansowej, wspólnie z Urz dem Pracy i przy wsparciu władz
samorz dowych, udało nam si
zako czyli prac

stworzy

dwa stanowiska pracy dla go ców, którzy

w listopadzie z powodu wyczerpania

rodków finansowych w Urz dzie

Parcy. Zatrudnienie w/ w osób pozwoliło nam zmniejszy wydatki na przesyłki pocztowe.

W 2003 roku przyj li my do pracy 7 sta ystów, zatrudnionych przez Powiatowy
Urz d Pracy w Pabianicach w ramach akcji "Absolwent". Dodatkowo 5 sta ystów odbywało
sta w ramach umowy zawartej w 2002 roku. Sta y ci wykonywali prace biurowe, jeden
zajmował sie drobnymi naprawami i konserwacj pojazdów mechanicznych.
Mam nadziej , e b dziemy kontynuowa współprac z Panem Starost w zakresie
ró nych form zatrudniania bezrobotnych. Komenda ma du e mo liwo ci tworzenia stanowisk
pracy, nie posiada natomiast rodków finansowych na wynagrodzenia.
Maj c na wzgl dzie tworzenie pozytywnego wizerunku Policji przyjaznej obywatelowi
prowadzona jest stała współpraca rzeczników prasowych KPP Pabianice, Starosty
Pabianickiego i Prezydenta Miasta Pabianic z mediami lokalnymi i łódzkimi.
Kontynuowane b d

działania zmierzaj ce do uruchomienia recepcji w ramach

programu “Otwarty Komisariat”. Aby to przedsi wzi cie zako czy

niezb dne jest

wsparcie ze strony samorz du lokalnego i konkretna pomoc finansowa w kwocie około 50
tys. złotych. Konieczny jest równie zakup 1 alkomatu i 4 alkotestów.
Niezb dna b dzie pomoc Starostwa i samorz dów powiatu pabianickiego w
wyposa aniu

Komendy

Powiatowej

Policji

w

zestawy

komputerowe

z

pełnym

oprogramowaniem. Tylko wtedy uproszczenie procedur karnych wprowadzonych w połowie
2003 roku przyniesie zakładane efekty.
Reasumuj c, zało one cele zostały w pełni osi gni te, a ich realizacja spotkała si z
bardzo dobrym odbiorem społecznym. Wyniki jakie uzyskali my w bardzo du ym stopniu
uzale nione były od bardzo dobrej współpracy i podejmowanych działa
Policj

wspieraj cych

przez samorz dy gminne wchodz ce w skład powiatu jak równie

miasta

Konstantynowa. Nale y podkre li , e bezpiecze stwo na terenie powiatu uzale nione jest
nie tylko od działa samej Policji, ale równie od współpracy opisanej wy ej, jak równie od
samych obywateli. Maj c na wzgl dzie powy sze, w 2004 roku za zadanie pierwszoplanowe
przyj li my zadbanie o bezpiecze stwo ka dego obywatela przy jego czynnym udziale.
Najwi kszym naszym problemem jest du a ilo

wakatów (na dzie 31. 12. 2003 r. -

8), spowodowana odej ciami ze słu by po osi gni ciu wieku emerytalnego, b d z powodu
długotrwałej choroby. W miesi cu listopadzie przyj to do słu by 5 policjantów. Aktualnie
mamy opracowanych 2 kandydatów z wy szym wykształceniem do przyj cia w KPP
Pabianice. Z innych jednostek 2 policjantów ubiega si o przeniesienie do słu by w naszej
komendzie. Obecnie 6 mieszka ców Pabianic odbywa słu b
prewencji. Zamierzamy w stosunku do nich podj

wojskow

w oddziałach

działania zmierzaj ce do ponownego ich

przyj cia po sko czeniu słu by kandydackiej.
Liczymy na dalsz pomoc i zaanga owanie oraz pomoc materialn ze strony
władz

samorz dowych

we

wspólnie

podejmowanych

bezpiecze stwa mieszka ców w 2004 roku.

przedsi wzi ciach

na

rzecz

Nasza dotychczasowa współpraca z władzami samorz dowymi jest uwa ana za
modelow

- nie tylko przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ale

równie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a nawet przez samych policjantów

Komendant Powiatowy Policji
w Pabianicach
/-/ insp. Jerzy Padyk

