UCIljWALANRXXXIV/
~2018
RADY MIASTA LUBARTOW
z dnia
2018r.

w

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji
w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta Lubartów w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), W związku z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U.2017 r. poz. 2067 i 1321, z 2018 r. poz. 106
i 138), Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów
w 2017 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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W załączeniu przeSYłam S rawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego
Policji w Lubartowie oraz infor acje () stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie miasta Lubartów w 2017 loku" celem dal zego \\ korzystania.
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z działalności Komendanta Powiatowego Policji
w Lubartowie

oraz

INFORMACJA

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
na terenie miasta Lubartów
w 2017 roku
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W 2017 roku policjanci KPP w Lubartowie koncentrowali swoje działania mające na celu
zapewnie bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o zadania ustawowe Policji,
wynikające z lokalnych potrzeb, jak również w oparciu o „Priorytety i Zadania Priorytetowe
Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018”, do których należy:








zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze
społeczeństwem;
podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych
współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości;
wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej
uciążliwej społecznie;
działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie
kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji;
doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji
poprzez zapewnianie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia należy podkreślić, że podobnie jak w latach
poprzednich, głównym zadaniem funkcjonariuszy było zmniejszenie dynamiki przestępstw
o charakterze kryminalnym oraz zwiększenie ich wykrywalności. Duży nacisk kładziony był
na zwalczanie przestępstw takich jak kradzieże z włamaniem, kradzieże mienia, przestępstwa
rozbójnicze, bójki i pobicia oraz uszkodzenia rzeczy – czyli tych, które są najbardziej
powszechne, a jednocześnie szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa.
Nacisk został również położony na odzyskiwanie skradzionego mienia,
zabezpieczanie mienia na poczet przyszłych kar i grzywien w majątkach sprawców,
ujawnianie przestępstw gospodarczych i narkotykowych oraz zapobieganie wypadkom
drogowym.
Należy podkreślić, że szczególną uwagę poświecono działaniom profilaktycznym.
Policjanci wykonujący czynność w związku ze zjawiskiem przemocy w rodzinie udzielali
pomocy i porad ofiarom przestępstw. Działania te były prowadzone również w oparciu
o akcje mające charakter ogólnokrajowy np. w ramach „Tygodnia Mediacji” czy też
„Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Ponadto przeprowadzono
szereg spotkań prewencyjno-edukacyjnych zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i z gronem
pedagogicznym. Były one realizowane przez policjantów Wydziału Prewencji oraz Wydziału
Ruchu Drogowego. Podczas spotkań uczulano nauczycieli na pierwsze symptomy
pojawiającej się demoralizacji u nieletnich i zasad skutecznej interwencji.
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STRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI NA TERENIE MIASTA LUBARTÓW W 2017
ROKU
Dane dotyczące wybranych rodzajów przestępstw stwierdzonych z terenu miasta
Lubartów w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 przedstawia poniższa tabela:
Kategorie przestępstw:

2016

2017

Zabójstwa
Rozboje
Bójki i pobicia
Kradzieże z włamaniem
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzieże
Zniszczenie mienia
Narkotyki
Inne
Razem

0
3
1
29
8
47
17
16
244
365

0
1
5
16
11
42
25
17
240
357

Wzrost/
spadek
0
-2
+4
-13
+3
-5
+8
+1
-4
-8

Jak wynika z przedstawionych danych, nastąpił spadek ogółu przestępstw stwierdzonych
z 365 w roku 2016 do 357 w 2017 r.
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
W 2017 roku w kategorii najcięższych gatunkowo przestępstw tj. zabójstw nie
odnotowano na terenie miasta tego rodzaju zdarzeń.
Bójki i pobicia
Odnosząc się do kategorii bójki i pobicia w 2017 roku odnotowano 5 tego typu
zdarzeń.
W porównaniu z rokiem 2016, nastąpił wzrost tej kategorii przestępstw o 4. Do tego rodzaju
zdarzeń doszło w centrum miasta w godzinach nocnych ( ul. Rynek I oraz teren starego
przedszkola przy ul. Legionów), w rejonie bloku mieszkalnego na os. Powstańców Warszawy,
na terenie szkoły RCEZ, oraz w autobusie przewożącym gości wracających z wesela.
Spośród 5 prowadzonych postępowań, 3 zakończyło się skierowaniem do Sądu aktów
oskarżenia wobec podejrzanych.
Przestępstwa przeciwko mieniu
Kradzieże z włamaniem
W 2017 roku liczba kradzieży z włamaniem na terenie miasta zdecydowanie zmalała.
Stwierdzono 16 tego typu zdarzeń tj. o 13 mniej niż w roku 2016. Biorąc pod uwagę miejsce
gdzie dochodziło do przestępstwa, należy stwierdzić, że najczęściej były to włamania
i usiłowania włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych, pozostałe kradzieże
z włamaniem dotyczyły miejsc takie jak sklepy, lokal gastronomiczny, magazyn, piekarnia
czy samochody.
Przedmiotem zaboru były głównie pieniądze, biżuteria, sprzęt elektroniczny jak
również alkohol, papierosy oraz nośniki pamięci. Wykrywalność tego typu przestępstw na
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terenie działania KPP wynosiła 26,2 %. Należy jednak podkreślić, że w dalszym ciągu trwają
działania zmierzające do ustalenia sprawców.
Kradzieże mienia
W kategorii kradzieże mienia w 2017 roku stwierdzono 42 przestępstwa tj. o 5 mniej
niż w 2016 roku. Do przestępstw dochodziło w zdecydowanej większości w placówkach
handlowych, gdzie sprawcy wykorzystywali nieuwagę ofiar, kradnąc ich torebki, telefony,
portfele z zawartością gotówki i dokumentami. Inne miejsca gdzie doszło do przestępstw to
m.in. przystanek autobusowy (gdzie sprawca dokonał kradzieży portfela z pieniędzmi
i dokumentami znajdującego się w tylnej kieszeni spodni), autobus (w którym miała miejsce
kradzież telefonu- sprawczyni została ustalona i pociągnięta do odpowiedzialności karnej),
lokal gastronomiczny (kradzież torebki), niezabezpieczony samochód zaparkowany na
parkingu (sprawca skradł pozostawione przedmioty m.in. akcesoria telefoniczne- mężczyzna
został ustalony i zatrzymany), rejon szkoły, klatki schodowe (gdzie doszło do kradzieży
rowerów- sprawcy ustaleni i zatrzymani), czy też dom jednorodzinny gdzie sprawcy pod
pozorem pomocy z opieki społecznej dokonali kradzieży pieniędzy wykorzystując nieuwagę
właściciela. Odnosząc się do kradzieży artykułów sklepowych należy stwierdzić, że
przedmiotem zaboru były m.in. artykuły spożywcze, alkohol, odzież, obuwie, okulary,
elektronarzędzia jak również zdrapki loteryjne i naklejki - świerzaki.
Rozboje i wymuszenia rozbójnicze
W 2017 roku, w porównaniu do roku 2016, odnotowano spadek tego typu zdarzeń.
W roku ubiegłym stwierdzono jedno przestępstwo rozboju na terenie miasta, podczas gdy w
roku 2016 miały miejsce 3 tego typu przestępstwa. W lutym 2017 roku na ul. Kleeberga w
Lubartowie w salonie gier doszło do rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. W toku
podjętych czynności sprawca został ustalony i zatrzymany.
Zniszczenia mienia
W omawianej kategorii nastąpił wzrost przestępczości na terenie miasta. W 2017 roku
stwierdzono 25 takich przestępstw tj. o 8 więcej niż w 2016 r.
Zagrożenie tego typu przestępstwami było powiązane w wielu przypadkach
z wybrykami o charakterze chuligańskim, ale też motywacją była chęć zemsty. Do
przestępstw dochodziło głównie w porze nocnej w różnych rejonach miasta, jednak zwłaszcza
w centrum. Sprawcy dokonywali m.in. zniszczeń zaparkowanych pojazdów (poprzez
zarysowania i wgniecenia), wybicia szyb (zarówno w sklepach, budynkach mieszkalnych oraz
Ośrodku Kultury czy też w szkole), zniszczenia elewacji budynku (poprzez obrzucanie
kamieniami), zniszczenia szlabanów przy galerii handlowej oraz zniszczenia placu zabaw
poprzez wypisywanie przez sprawcę niecenzuralnych napisów. W celu ograniczenia tego
negatywnego zjawiska zwiększono natężenie patroli (również w ubiorze cywilnym), które
kierowano w najbardziej zagrożone rejony.
Przestępstwa narkotykowe
W 2017 roku stwierdzono 17 przestępstw o charakterze narkotykowym tj. 1 więcej
niż w 2016 r. Nie oznacza to, że problem narkotyków nie dotyczy miasta. Należy również
podkreślić, że działania Policji w tej kategorii przestępstw nie ograniczają się do ujawniania i
posiadania narkotyków, ale dążą do ustalenia miejsc uprawy i osób zajmujących się ich
4

dystrybucją.
11 przestępstw ujawnionych na terenie miasta dotyczyło posiadania narkotyków,
4 dystrybucji oraz 2 upraw konopi indyjskich.
W dalszym ciągu będą prowadzone czynności ukierunkowane na wykrywanie
i zwalczanie przestępczości narkotykowej. Na bieżąco analizowane są docierające do nas
wszelkie sygnały o osobach mogących mieć związek z tego typu przestępczością, które
mieszkają lub przebywają czasowo na terenie miasta. Zdecydowana większość ujawnionych
i zabezpieczonych narkotyków to marihuana, rzadziej ujawniana była amfetamina.
Przestępstwa przeciwko rodzinie
Bardzo ważną płaszczyzną działań Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie jest
stałe monitorowanie przestępczości przeciwko rodzinie. W 2017 roku wszczęto 22
postępowania przygotowawcze w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie.
Kolejnych 11 postępowań wszczęto z powodu niealimienacji na rzecz dzieci, czyli
przestępstw, które bezpośrednio nie oddziałują na fizyczne czy psychiczne poczucie
bezpieczeństwa poszkodowanych.
Przestępstw, które bezpośrednio oddziałują na poszkodowanych i stwarzają dla nich
realne zagrożenia jest więcej, należą do nich: przemoc domowa przejawiająca się znęcaniem
się psychicznym i fizycznym nad członkami rodziny oraz groźbach karalnych kierowanych
pod ich adresem. Problem ten stanowi duże wyzwanie, ponieważ przestępstwa te dotykają
rodziny, a ofiarami są przede wszystkim kobiety i dzieci. Rola Policji w tym zakresie to nie
tylko reagowanie na zaistniałe zdarzenia, ale również edukacja ofiar w zakresie podniesienia
świadomości co do prawnych możliwości rozwiązywania problemów, przysługujących praw,
udzielanie wsparcia prawnego oraz bieżąca współpraca na rzecz ofiar przestępstw i wymiana
informacji z innymi instytucjami powołanymi do działalności na rzecz rodziny. Bardzo ważna
jest właściwa i konsekwentna realizacja programu „Niebieska Karta” dotyczącego procedury
natychmiastowego podejmowania czynności wobec stwierdzenia przemocy.
W 2017 roku na terenie Lubartowa prowadzonych było 85 „Niebieskich Kart” (41 to
karty nowe, założone w 2017 r.). Powyższe dane wskazują, że problem przemocy w dalszym
ciągu stanowi duże wyzwanie i wymaga efektywnej współpracy Policji z przedstawicielami
pomiotów odpowiedzialnych za stosowanie procedury „Niebieskie Karty”.
ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM
Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Lubartów
wykazuje, że w 2017 roku odnotowano nieznaczny wzrost liczby zdarzeń w porównaniu do
analogicznego okresu roku 2016.
Stan zagrożenia zdarzeniami drogowymi na terenie Lubartowa przedstawia poniższa
tabela:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Ogólna liczba zdarzeń drogowych

224

249

211

165

211

233

2

16

19

17

7

6

11

Wypadek drogowy
5

3

Kolizje

208

230

194

158

205

227

4

Osoby zabite

2

0

2

1

1

1

Ulice i odcinki dróg, na terenie których doszło do wypadków drogowych to:
 ul. Lubelska ( 2 )
 ul. Tysiąclecia ( 1 )
 ul. Lipowa ( 1 )
 ul. Gazowa ( 1 )
 ul. Cicha ( 1 )
 ul. Kopernika ( 2 )
 obwodnica miasta ( 3 )
Najczęstsze rodzaje wypadków drogowych to: zderzenia między pojazdami oraz
najechanie na przeszkodę lub pieszego, a ich ustalone przyczyny nadmierna prędkość jazdy
i nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie i omijanie.
W wypadkach zaistniałych na terenie miasta w 2017 roku zginęła 1 osoba (pieszy).
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w 6 z 11 wypadków, udział brali niechronieni uczestnicy
ruch drogowego (3 pieszych, 2 rowerzystów oraz 1 motocyklista). Dane te wskazują na
wzrost liczby zdarzeń z ich udziałem w stosunku do roku 2016. W 2017 roku nie stwierdzono
nietrzeźwych pieszych, biorących udział w wypadkach drogowych w Lubartowie.
W roku 2017 na terenie miasta zaistniało 227 kolizji, czyli zdarzeń gdzie doszło
jedynie do strat w mieniu. W porównaniu do roku 2016 liczba kolizji zwiększyła się o 22.
Do najczęstszych rodzajów kolizji należały: zderzenia między pojazdami oraz
najechanie na przeszkodę, a ich ustalone przyczyny to nieostrożność kierujących, nadmierna
prędkość oraz nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu.
Do zdarzeń dochodziło głównie w porze dziennej, a najbardziej zagrożonymi dniami
tygodnia były: czwartek, wtorek oraz niedziela.
Najwięcej kolizji odnotowano w rejonie ulic: Lubelska oraz skrzyżowań ulic: Lipowa
i Nowodworska z obwodnicą drogi krajowej nr 19.
Główną przyczyną zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 19
z ulicami miasta jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierujących pojazdami.
Niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, biorąc pod uwagę
skrzyżowanie z obwodnicy ul. Nowodworską, miałoby zamontowanie pulsacyjnych znaków
„STOP”. Niestety do chwili obecnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie
wywiązała się z planowanych przedsięwzięć w przedmiotowej sprawie. Również nie bez
znaczenia na wzrost liczby kolizji jest stale zwiększająca się liczba pojazdów poruszających
się po naszych drogach.
Należy zauważyć, że w dalszym ciągu na terenie miasta Lubartów występuje
zagrożenie kolizjami tzw. parkingowymi szczególnie w rejonie dużych placówek
handlowych. Nasilenie tego typu zdarzeń występuje w okresach przedświątecznych
(zwiększona ilość pojazdów poruszająca się po mieście) jak również w okresie zimowym,
gdzie wpływ na liczbę kolizji mają niewątpliwie panujące warunki atmosferyczne.
Niepokojącym zjawiskiem, które ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
jest kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. W roku 2017 w Lubartowie ujawniono 22
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osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości (tj. o 4 mniej niż w 2016 roku), wśród
których 4 było sprawcami kolizji drogowych oraz 1 sprawca wypadku. Taki stan rzeczy jest w
dużej mierze zasługą dużego zaangażowania policjantów w zwalczanie tego typu
przestępczości w latach ubiegłych. Nie bez wpływu na to pozostaje również perspektywa
wysokich kar nakładanych na nietrzeźwych kierujących. Jednak problem jazdy po alkoholu
istnieje na terenie miasta i w dalszym ciągu kładziony jest duży nacisk na zwalczanie tego
zjawiska. Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących w roku bieżącym w dalszym ciągu
należy do głównych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy. Działania w tym zakresie są
i będą prowadzone wspólnie z policjantami z innych jednostek garnizonu lubelskiego.
Z analizy wykroczeń popełnianych przez pieszych wynika, iż funkcjonariusze
lubartowskiej drogówki najczęściej ujawniali:



Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym (44,1 % ogółu wykroczeń
popełnianych przez pieszych).
Poruszanie się nieprawidłową stroną jezdni (34,3 % ogółu wykroczeń
popełnianych przez pieszych).

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta,
policjanci w 2017 roku przeprowadzili szereg działań ukierunkowanych m.in. na eliminację
z ruchu nietrzeźwych kierujących czy też przeciwdziałanie brawurowej jeździe. Były to
działania w ramach akcji: „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Trzeźwy poranek”, „Pasy”,
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Stop agresji na drodze”. „Bezpieczny pieszy”,
„Truck”, „Bus”.
Policjanci kierowani byli w ustalone miejsca szczególnie zagrożone powstawaniem
zdarzeń drogowych, zarówno w oparciu o własne spostrzeżenia jak i przede wszystkim
napływające sygnały od lokalnej społeczności. Organizowane były mobilne punkty kontroli,
w których funkcjonariusze prowadzili pomiary przy użyciu ręcznych mierników prędkości.
Należy zaznaczyć, że na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym wpłynęła
niewątpliwie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zdecydowana większość zgłoszeń,
naniesionych przez internautów, dotyczyła właśnie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu
drogowym tj. przekraczania prędkości.
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
Działania prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Lubartowie mają na celu przede wszystkim poprawę stanu i poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Lubartowa. Jest to możliwe dzięki właściwej diagnozie
zagrożeń i oczekiwań społecznych, poprzez ograniczenie przestępczości kryminalnej,
zachowań społecznie uciążliwych oraz wzrost wykrywalności w ich zakresie. Ograniczenie
przestępczości pospolitej jest związane między innymi z właściwą dyslokacją służb
prewencyjnych w miejsca zagrożone, adekwatną do występujących zagrożeń.
Działania te były również efektem wskazań mieszkańców podczas odbywających się
debat społecznych oraz zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - ich celem
było eliminowanie oznaczonych zagrożeń, a tym samym zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców.
Na uwagę zasługują również „Plany priorytetowe”dzielnicowych, które powstawały
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w głównej mierze w oparciu o uwagi mieszkańców i dotyczyły w szczególności miejsc
zagrożonych przestępczością, demoralizacją nieletnich oraz wybrykami chuligańskimi.
Zostały one objęte nadzorem zarówno prewencyjnym jak i operacyjnym, a ich celem było
ograniczenie oraz w miarę możliwości całkowite eliminowanie występujących tam
negatywnych zjawisk.
Poza działaniami ukierunkowanymi na ujawnianie przestępstw, policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Lubartowie realizowali zadania w zakresie ujawniania i ścigania
sprawców wykroczeń szczególnie dokuczliwych społecznie.
Przeprowadzone analizy wskazują, że największe zagrożenie działaniami
przestępczymi w rejonie miasta Lubartów ma miejsce w porze wieczorowo-nocnej. Mając to
na uwadze nasilono działania zapobiegawcze Policji poprzez kierowanie większej ilości służb
w rejony zagrożone.
Analiza struktury wykroczeń uciążliwych społecznie ( na podstawie analizy danych
Wydziału Prewencji KPP w Lubartowie ) na terenie miasta Lubartów wykazuje, że z roku na
rok liczba ich stale wzrasta.
Najwięcej wykroczeń ujawnianych w 2017 roku dotyczyło spożywania alkoholu
w miejscach objętych zakazem tj. na podstawie art. 43’UWTPA ( 271 MKK oraz sporządzono
66 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lubartowie ). Wykroczenia te ujawniane
były na terenie całego miasta, jednak najwięcej w rejonie centrum miasta zwłaszcza w
okolicach lokali gastronomicznych i sklepów z alkoholem.
Spożywanie alkoholu przez sprawców wykroczeń pociągało za sobą kolejne
wykroczenie w postaci zakłócania ładu i porządku publicznego tj. art. 51§ 1 i 2 KW ( 64
MKK i 36 wniosków o ukaranie do SR ).
Drugą największą kategorię wykroczeń uciążliwych społecznie zaraz po wykroczeniu
z art.43’UWTPA, stanowią kradzieże tj. art.119§ 1 KW, do których dochodziło głównie
w sklepach spożywczych, przemysłowych jak również dyskontach odzieżowych ( 123 MKK
oraz 45 wniosków o ukaranie do SR ).
Kolejnymi kategoriami wywołującymi negatywny oddźwięk społeczny jest
zaśmiecanie miejsca publicznego w myśl art. 145 KW ( 86 MKK oraz 24 wnioski o ukaranie
do SR ) oraz używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym tj. art. 141 KW ( 68
MKK oraz 42 wnioski o ukaranie do SR ).
Za wykroczenie związane z umyślnym wprowadzeniem w błąd policjanta co do
swoich danych osobowych, na podstawie art. 65 KW, ukaranych MKK zostało 25 osób
a w stosunku do 19 skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lubartowie.
KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Rok 2017 to drugi rok działania platformy internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Dzięki promocji tego narzędzia wśród lokalnej społeczności zauważalny jest
dynamiczny wzrost zainteresowania oraz korzystania z danego urządzenia.
Mapę zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym
i społecznym. Służy ona również optymalnej dyslokacji służb, w szczególności do
podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje pozyskiwane od
obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie
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przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców
negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Zdjęcie z platformy internetowej Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - uwzględniająca
miasto Lubartów
W ubiegłym roku na terenie miasta odnotowano 316 oznaczonych zagrożeń przez
internautów, z czego 158 zostało potwierdzonych przez policjantów. Zdecydowana większość
zgłoszeń dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj. przekraczania prędkości (najwięcej
na ul. Lubelskiej). Inne zgłoszenia dotyczyły m.in. nieprawidłowego parkowania (najwięcej
oznaczeń na ul. Obywatelskiej, ul. Szaniawskiego, ul. Mickiewicza, ul. Waryńskiego|
oraz ul. Krzywe Koło - na skrzyżowaniu z ul. Lubelską), spożywania alkoholu w miejscach
publicznych (ul. Rynek II, ul. Lubelska, os. Cicha pomiędzy blokami 5,7 i 9), grupowania się
małoletnich, złej organizacji ruchu czy też nieprawidłowej infrastruktury drogowej.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to obok aplikacji „Moja Komenda”
i programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” narzędzie, które powstało z myślą o tym aby kontakt ze
społeczeństwem był szybszy, bardziej prosty oraz aby mieszkańcy sami mogli mieć wpływ na
działania podejmowane przez Policję. Funkcjonariusze w dalszym ciągu propagują za
pośrednictwem różnych kanałów wszystkie te rozwiązania aby jak największa liczba osób
mogła dowiedzieć się o tak atrakcyjnych rozwiązaniach.

Mając na względzie realizowane przedsięwzięcia profilaktyczne w 2017 roku na
terenie Lubartowa, należy stwierdzić, że współpraca Policji z dyrektorami szkół i pedagogami
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szkolnymi była utrzymywana na bieżąco. Miało to na celu zapewnienie bezpieczeństwa
uczniom na terenie placówek oświatowych, jak również zapewnienia właściwego przepływu
i wymiany informacji na temat zaistniałych na terenie szkół zachowań patologicznych oraz
podjęcia w tym zakresie adekwatnych działań.
Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, w ramach
prewencji kryminalnej realizowała następujące działania o charakterze profilaktycznoedukacyjnym:
 „Jestem Bezpieczny”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach
z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w codziennym życiu, rozwijanie postaw
umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz
zapoznawanie uczestników z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.


„Bezpieczna droga do szkoły”, którego celem głównym jest poprawa
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach oraz propagowanie zasad i przepisów
ruchu drogowego. Ponadto w ramach programu policjanci zwracali uwagę na
zachowanie kierowców wobec pieszych, szczególnie w rejonach szkól
zlokalizowanych przy ciągach komunikacyjnych.



„Grawer 2”, którego celem jest ograniczenie liczby kradzieży rowerów poprzez
cykliczne akcje polegające na ich znakowaniu i rejestrowaniu w policyjnych bazach,
dzięki czemu istnieje możliwość szybszego odnalezienia i identyfikacji w przypadku
kiedy zostaną skradzione lub utracone w inny sposób. Najwięcej znakowania
rowerów odnotowuje się podczas „Święta roweru”.



„Czy psy muszą gryźć”, którego celem jest zminimalizowanie przypadków
pogryzień przez psy. Spotkania w ramach tego programu odbywały się w oparciu
o projekcję filmu obrazującego zagrożenia ze strony psów oraz sposób obrony przed
atakiem zwierzęcia.



„Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – główny cel to propagowanie
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ugruntowanie znajomości przepisów
ruchu drogowego w aspekcie ruchu pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.
Na uwagę zasługują przeprowadzone w maju 2017 roku eliminacje powiatowe
„Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, gdzie
profesjonalizm policjantów Wydziału Ruchu Drogowego lubartowskiej komendy,
został bardzo wysoko oceniony.



Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – cel główny
to zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności
ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności do pomocy jak też
zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie.



Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
którego celem jest min. zmniejszenie ilości i częstotliwości picia alkoholu przez
młodzież, podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej, zwiększenie odsetka
abstynentów wśród młodzieży. Zjawisko alkoholizmu absorbuje dużą uwagę
policjantów, gdyż osoby nadużywające alkoholu bądź będące pod jego wpływem
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często są ofiarami albo sprawcami przestępstw. U podłoża przemocy w rodzinie
bardzo często leży również problem alkoholowy jednej ze stron konfliktu. Osoby
nadużywające alkoholu najczęściej czerpią środki na zakup alkoholu od rodzin
uszczuplając ich często i tak ubogi budżet. Bardzo często drogą do zdobycia środków
na zakup alkoholu jest dokonanie przestępstwa. Dostrzegając ten problem liczymy na
dalszą współpracę w zakresie zwalczania tych dokuczliwych społecznie zjawisk.


„Klub Bezpiecznego Puchatka” – program edukacyjny skierowany do uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych oraz ich rodziców mający na celu wyuczenie
i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznej zabawy, nauki i poruszania po drogach.
Ponadto policjanci realizują zadania profilaktyczne skierowane do różnej grupy docelowej
odbiorców, jak również wynikające z aktualnych potrzeb. Ma to na celu podniesienie
poziomu świadomości w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa, zagrożeń oraz
odpowiedzialności za popełniane czyny.
Na uwagę zasługują również działania funkcjonariuszy KPP w Lubartowie skierowane na
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom podczas szeregu imprez sportowych, religijnych
czy okolicznościowych odbywających się na terenie Lubartowa (biegi uliczne, wyścigi
kolarskie, procesje, festyny itp.). Duże znaczenie mają też cykliczne spotkania ze
społeczeństwem w formie debat, dzięki którym KPP w Lubartowie ma możliwość
diagnozować lokalne zagrożenia jak również wypracowywać sposoby ich zapobiegania
w oparciu o konsultacje z mieszkańcami.
Podsumowując całokształt działań Policji w 2017 roku, należy stwierdzić, że stan
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta jest zadowalający.
Należy podkreślić, że taki poziom stanu bezpieczeństwa na terenie miasta to również
zasługa organów samorządowych, od których Policja na bieżąco otrzymuje wsparcie,
zarówno w sferze kształtowania pozytywnego wizerunku działań policyjnych jak i w sferze
materialnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
otrzymała wsparcie od Gminy Miasta Lubartów w wysokości 30 000,00 złotych (24 000,00
złotych przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego Hundai i20 oraz
6 000,00 złotych na termowizor Pulsar Quantum Lite XQ30V).
Wspólne inicjatywy wspomagające działalność Policji, przełożyły się ogólnie na
utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla dobra wszystkich mieszkańców
Lubartowa. Policja bez solidnego wsparcia pozostawiona sama sobie nie odniesie sukcesów
w walce z przestępczością. Tylko solidarna współpraca z instytucjami samorządowymi
i społecznymi, dla których bezpieczeństwo jest dobrem nadrzędnym, przyniesie efekt
końcowy zapewniający takie bezpieczeństwo mieszkańcom „naszej małej ojczyzny”, jakiego
oczekują.
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado !
Składam na Wasze ręce słowa podziękowania za okazaną pomoc. Życzliwość
okazywaną przez Was na co dzień dla naszej trudnej służby, jest dla nas ważnym wsparciem
w naszej codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców
miasta Lubartów.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz wszystkich policjantów
i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
11

