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Teren powiatu  ryckiego obsługiwany był przez policjantów Zespołu Dzielnicowych 

Wydziału Prewencji  Komendy Powiatowej Policji w Rykach oraz Komisariatu Policji w 

Dęblinie. Obszar ten podzielony został na 12 rejonów służbowych i obsługiwany był przez 

dzielnicowych: 

- asp. Marcina Lewandowskiego, 

- mł.asp. Karola Łukasiaka  

- sierż.szt. Damiana Jędrysa 

- mł.asp. Rafała Pilzaka 

- st. asp. Roberta Tarkę, 

- mł.asp. Kamila Majka, 

- asp. szt. Robert Kępkę, 

- mł.asp. Piotra Zarychtę, 

- st.asp. Marka Konopkę, 

- sierz.szt.  Waldemara Witka  

- mł.asp. Krzysztofa Gizę 

- mł.asp. Jeremiego Wojnickiego 

 

Pracę dzielnicowych wspierali policjanci innych służb – prewencji, ruchu drogowego 

oraz policjanci służb kryminalnych. Policjanci byli angażowani do służby patrolowej, obsługi 

zdarzeń kryminalnych jak i drogowych.  

 

W 2021 roku na terenie powiatu stan bezpieczeństwa pozostał na porównywalnym 

poziomie do analogicznego okresu w 2020 roku, czego przykładem jest  zestawienie 

podstawowych  kategorii przestępstw.  

   
Tabela nr 1 

Ilość wszczętych przestępstw z podstawowych kategorii w porównaniu do ubiegłego roku: 

 

L.P. Rodzaj przestępstwa 
Rok 

2020 

    Rok 

2021 

Wzrost/ 

Spadek 

1 Kradzież z włamaniem 32 38 +6 

2 Kradzież rzeczy cudzej 80 70 -10 

3 Rozbój, wymuszenie rozbójnicze 2 4 +2 

4 Uszczerbek  na zdrowiu 22 19 -3 

5 Bójki, pobicia 1 5 +4 

6 Uszkodzenia rzeczy 27 26                -1 

 

 
Razem 164 162 -2 
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Tabela nr 2 

 

Ilość wykrytych przestępstw z podstawowych kategorii w porównaniu do ubiegłego roku: 

 

 

L.P. Rodzaj przestępstwa 
Rok 

2020 

    Rok 

2021 

Wzrost/ 

Spadek 

1 Kradzież z włamaniem 26 23 -3 

2 Kradzież rzeczy cudzej 62 51 -11 

3 Rozbój, wymuszenie rozbójnicze 2 6 +4 

4 Uszczerbek  na zdrowiu 7 18 +11 

5 Bójki, pobicia 5 4 -1 

6 Uszkodzenia rzeczy 12 13 +1 

 

 
Razem 114 115 +1 

 

 

 

 

W 2021 roku odnotowano nieznaczny łączny spadek liczby wszczętych postępowań z 

wymienionych kategorii, jednakże jego poziom pozostał na porównywalnym poziomie z 

rokiem 2020r. Należy zaznaczyć, że znacząco spadła liczba wszczętych postępowań w 

kategorii kradzież cudzej rzeczy  oraz uszczerbku na zdrowiu.  Szczegóły  prezentuje 

powyższa tabela nr 1. 
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Największe zagrożenie przestępstwami występuje na terenie miasta i gminy  Ryki 

oraz Dęblina. Kolejną zagrożoną gminą jest Stężyca, natomiast najmniej przestępstw 

odnotowano w gminie Nowodwór, Kłoczew i Ułęż. Powyższe dane przestawia tabela nr 3. 

 

 

 

Tabela nr 3 

 

Ilość wszczętych postepowań z podstawowych kategorii w 2021 roku z podziałem na gminy 

powiatu ryckiego 

 

 

L.P. Rodzaj przestępstwa 

Miasto i 

gmina 

Ryki 

Miasto 

Dęblin 

Gmina 

Kłoczew 

Gmina 

Stężyca 

Gmina  

Nowodwór 

Gmina 

Ułęż 

1 Kradzież z włamaniem 12 19 2 2 0 4 

2 Kradzież rzeczy cudzej 31 31 2 4 2 1 

3 
Rozbój, wymuszenie 

rozbójnicze 
2 1 0 0 0 1 

4 
Uszczerbek  na 

zdrowiu 
11 4 3 1 1 0 

5 Bójki, pobicia 3 1 0 0 1 0 

6 Uszkodzenia rzeczy 10 13 1 3 1 1 

 Razem 69 69 8 10 5     7 

 

 

 

 

Bardzo dobre wyniki osiągnęła Komenda Powiatowa Policji w Rykach w zakresie 

zwalczania przestępczości gospodarczej, narkotykowej oraz poszukiwania osób 

ukrywających się przed organami ścigania.  

 

          Nawiązując do  zwalczania przestępczości narkotykowej praca w tym obszarze jest 

utrzymywana na dobrym poziomie. Zdecydowana większość przestępstw narkotykowych 

występujących  na terenie powiatu ryckiego to posiadanie niewielkich ilości tzw. miękkich 

narkotyków, czyli w zasadzie marihuany.  Sporadycznie występują inne formy przestępczości 

narkotykowych typu udzielanie czy sprzedaż. Policjanci tutejszej Komendy Powiatowej mają 

dobre rozpoznanie środowiska osób używających narkotyków.  
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Działalność prewencyjna 

 
 

           Stan bezpieczeństwa odzwierciedla w znacznym stopniu poziom funkcjonowania służb 

patrolowo – interwencyjnych  i obchodowych. Podstawowe zadanie służb prewencji                      

to zapobieganie czynom zabronionym. Ważnym elementem jest ujawnianie                               

i przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń. Szybki tryb, jaki stosuje się w stosunku                       

do sprawców wykroczeń doskonale obrazuje związek czynu z karą. Ta konsekwentna 

nieuchronność kary powoduje ogólny wzrost poziomu bezpieczeństwa. Brak pobłażania 

wobec sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie takich, jak drobne 

kradzieże, niszczenie mienia, czy wybryki chuligańskie ma na celu bezpośredni wzrost 

poczucia bezpieczeństwa. Również zwalczanie wykroczeń związanych z chuligaństwem 

stadionowym stanowiło jedno z ważniejszych zadań, jakie były realizowane w roku 

poprzednim. Dlatego też nie odnotowaliśmy żadnych incydentów związanych                                

z chuligaństwem na obiektach sportowych.  

        Służby prewencji realizowały w szczególności zadania ukierunkowane                               

na zapobieganie przestępczości kryminalnej oraz na zapewnienie spokoju i porządku 

publicznego. Patrole kierowano w miejsca, w których występowało największe zagrożenie. 

Przy ustalaniu takich rejonów brano również pod uwagę sygnały, płynące od mieszkańców                 

i przedstawicieli samorządu. Główne nasilenie patroli kierowano w rejony uznawane                       

za najbardziej zagrożone.  

 

W 2021 roku odnotowano ogółem 8 059 interwencji, rozumiane jako wszelkie zgłoszenia 

oraz reakcje policjantów. Ogółem policjanci przeprowadzili 411 interwencji domowych. 

Liczba ta zawiera wszystkie interwencje domowe, również te dotyczące przemocy domowej. 

Tu zaznaczyć należy bardzo dobrą współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz 

Zespołami Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie 

przeciwdziałania przemocy domowej.  

Funkcjonariusze służby prewencyjnej w 2021 roku wylegitymowali łącznie 37717 osób 

oraz zatrzymali na gorącym uczynku 127 osób przy 94 w 2020 roku. Ponadto ujawnili 11594 

wykroczeń, za które nałożono 5897 mandatów karnych, 5136 pouczeń oraz sporządzono 

561materiałów  celem skierowania wniosków o ukaranie do Sądu. 

 

Bardzo ważnym elementem współpracy policji ze społeczeństwem jest „Krajowa 

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Współpraca ta polega na tym, iż mieszkańcy wskazują 

miejsca na terenie powiatu, które ich zdaniem są zagrożone. Odznaczają ten fakt anonimowo 

na mapie w odpowiedniej aplikacji internetowej, zaś odpowiednie komórki policji                         

w zależności od zgłoszonego zagrożenia w ciągu 7 dni od zgłoszenia weryfikują powyższe 

zagrożenie. W 2021 roku odnotowano 951 zgłoszeń tj. wzrost o 69 zgłoszeń.  796 zgłoszeń 

uznano za potwierdzone a 135 zagrożeń nie potwierdzono Potwierdzalność wyniosła około 

85,4% a w 2020 roku 74,9%. 20 zgłoszeń uznano za żart lub pomyłkę. Ponadto niemal 

wszystkie potwierdzone zagrożenia zostały wyeliminowana przez funkcjonariuszy KPP w 

Rykach. 

 

 

Tabela nr 4  

Zagrożenia zgłoszone na KMZB w 2021 roku z podziałem na rodzaj zagrożenia i ich statusy 
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Rodzaj 

zagrożenia 
Ogółem Potwierdzalność Niepotwierdzalność Potwierdzone Niepotwierdzone Wyeliminowane 

Przekazana 

poza 

Policję 

Weryfikacja 
Żart, 

Pomyłka 

Rodzaj 

zagrożenia 

Przekraczanie 

dozwolonej 

prędkości 

404 397 2  2 397   5  

Niewłaściwa 

infrastruktura 

drogowa 

148 95 49 
 

49 94 1 
 

4  

Nieprawidłowe 

parkowanie 
118 108 6 

 
6 108 

  
4  

Spożywanie 

alkoholu w 

miejscach 

niedozwolonych 

96 91 4 
 

4 91 
  

1  

Grupowanie się 

małoletnich 

zagrożonych 

demoralizacją 

31 22 8 
 

8 22 
  

1  

Akty 

wandalizmu 
30 23 7 

 
7 23 

   
 

Wałęsające się 

bezpańskie psy 
20 17 3 

 
3 17 

   
 

Zła organizacja 

ruchu 

drogowego 

17 2 15 
 

15 2 
   

 

Miejsce 

niebezpiecznej 

działalności 

rozrywkowej 

15 11 4 
 

4 11 
   

 

Dzikie 

wysypiska 

śmieci 

14 9 5 
 

5 9 
   

 

Nielegalne 

rajdy 

samochodowe 

11 7 4 
 

4 7 
   

 

Używanie 

środków 

odurzających 

11 1 10 
 

10 1 
   

 

Znęcanie się 

nad zwierzętami 
9 3 5 

 
5 3 

  
1  

Nielegalna 

wycinka drzew 
5 

 
5 

 
5 

    
 

Poruszanie się 

po terenach 

leśnych 

quadami 

5 3 1 
 

1 3 
  

1  

Zdarzenia 

drogowe z 

udziałem 

zwierząt 

leśnych 

4 
 

3 
 

3 
   

1  

Żebractwo 3 
 

2 
 

2 
   

1  

Osoba 

bezdomna 

wymagająca 

pomocy 

2 1 1 
 

1 1 
   

 

Niestrzeżony 

przejazd 

kolejowy 

2 1 1 
 

1 1 
   

 

Wypalanie traw 2 2 
   

2 
   

 

Miejsca 

niebezpieczne 

na wodach 

1 
       

1  

Niszczenie 

zieleni 
1 

 
1 

 
1 

    
 

PREWENCJA 240 180 55 0 55 180 0 0 5  
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RUCH 

DROGOWY 
709 613 81 0 81 612 1 0 15  

SUMA 949 793 (85.4%) 136 (14.6%) 0 (%) 136 (%) 792 1 0 20  

 

 

 

Jeżeli chodzi o problematykę przemocy w rodzinie to na terenie KPP w Rykach odnotowano 

spadek liczby interwencji domowych oraz ilości sporządzonych formularzy „Niebieskich 

kart” o 56, przy czym wzrosła ilość zatrzymanych sprawców przemocy co relatywnie wpływa 

na bezpieczeństwo ich ofiar. Dane statystyczne w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

Tabela nr 5  

Procedura niebieskiej karty- przemoc w rodzinie 

 

 

 

2020 2021 Wzrost/spadek 

Liczba formularzy 128 145 +17 

Formularze wszczynające procedurę 115 136 +21 

Liczba dotkniętych przemocą 

(miasto/wieś) 
69/59 67/78 -2/+19 

Osoby stosujące przemoc 128 146 +18 

Procentowy udział zatrzymanych oraz 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w 

związku z przemocą w rodzinie do ogólnej 

liczby stosujących przemoc w rodzinie 

54,69 67,12 +12,43 
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Stan bezpieczeństwa  ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Ryki 

      Na terenie powiatu ryckiego w 2021 r. zaistniało 38 wypadków drogowych,  w których  4 

osoby zginęły a 41 zostało rannych. Dodatkowo zaistniało 478 kolizji drogowych. W 

porównaniu do 2020 roku odnotowano spadek liczby wypadów drogowych o 1. Ponadto 

odnotowano spadek ofiar śmiertelnych o 1 oraz osób rannych o 3. Nastąpił wzrost kolizji 

drogowych o 77 oraz łączny wzrost zdarzeń drogowych o 76. Najczęstsza przyczyną 

wypadków drogowych w naszym powiecie stanowi niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu drogowego (8 zdarzeń), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (10 zdarzeń), oraz 

nieprawidłowe wyprzedzanie (7 zdarzeń). Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie Miasta i 

Gminy Ryki natomiast najbezpieczniejsza pod tym względem jest gmina Nowodwór. 

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano na drogach powiatowych – 205 oraz na drogach 

krajowych i ekspresowych – 155. Najbezpieczniej jest na drogach wojewódzkich. Głównymi 

sprawcami wypadków drogowych byli kierujący samochodami osobowymi. 

 

Tabela nr 6 

Liczba zdarzeń drogowych w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. 

Rodzaj zdarzenia 2020 roku 2021 roku Wzrost/spadek 

Liczba wypadków               39 38 -1 

Liczba zabitych 5 4 -1 

Liczba rannych 44 41 -3 

Liczba kolizji 401 478 +77 

Ogółem liczba 

zdarzeń drogowych 
440 516 +76 
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Tabela nr 7  

Zdarzenia drogowe z podziałem na gminy  

 

Gmina  

(obszar wiejski i miejski) 

Liczba 

Zdarzeń 

Drogowych 

Liczba 

Wypadków 

Liczba 

Zabitych 

Liczba 

Rannych 

Liczba 

Kolizji 

DĘBLIN - OBSZAR 

MIEJSKI 
147 6 0 6 141 

RYKI - OBSZAR 

MIEJSKI 
129 6 0 8 123 

RYKI - OBSZAR 

WIEJSKI 
91 8 1 9 83 

STĘŻYCA - OBSZAR 

WIEJSKI 
42 4 0 4 38 

UŁĘŻ - OBSZAR 

WIEJSKI 
46 2 0 2 44 

KŁOCZEW - OBSZAR 

WIEJSKI 
36 5 1 4 31 

NOWODWÓR - OBSZAR 

WIEJSKI 
25 7 2 8 18 

RAZEM: 516 38 4 41 478 

     

 

Tabela nr 8  

Zdarzenia drogowe z podziałem na drogi w powiecie ryckim. 

 

 
    

L                
Kolizji  

L 
Wypadko
w  

L 
Zabityc
h  

L 
Rannych  

Liczba 
Zdarzen  

POWIAT 
RYCKI 

Droga gminna 100 4 0 5 104 

  S17 29 1 0 2 30 

  K48 87 8 0 2 95 

  K17 27 3 0 4 30 

 Droga powiatowa 186 19 4 18 205 

 W801 48 3 0 3 51 

 W831 1 0 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

    

 Duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu na drogach  właściwa współpraca z samorządami, w 

tym także stała poprawa jakości i modernizacji dróg, ich  oznakowania, czyszczenie poboczy 

czy wycinanie drzew stanowiących zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów.  
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Biorąc pod uwagę fakt, iż kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości jest jedną                     

z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych, w czasie których obrażeń ciała 

doznają nie tylko nietrzeźwi, ale również inni użytkownicy dróg prowadzono nasilone 

kontrole stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego. Na terenie całego powiatu ryckiego 

w 2021  roku policjanci przeprowadzili  18687 kontroli stanu trzeźwości kierujących.    

 

 

 

Tabela nr 9 

Liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących i liczba przeprowadzonych badań  

 

  

  
2020 2021 Różnica 

Liczba przebadanych kierujących 11115 18687 +7572 

Liczba ujawnionych z art. 178a § 1 kk 23 28 +5 

Liczba ujawnionych z art. 87 § 1 kw 5 10 +5 

Liczba ujawnionych z art. 87 § 1a kw 19 49 +30 

Liczba ujawnionych z art. 87 § 2 kw 4                 14 +10 

  

 

       

10. Główne przyczyny zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie powiatu ryckiego                     

w 2021r. 

  

Liczba 

wypadków 

drogowych 

Liczba 

kolizji 

drogowych 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 8 84 

Nieprawidlowe cofanie   58 

Nieprawidłowe wymijanie   23 

Nieprawidlowe skręcanie   1 42 

Niezachowanie bezp. odleg. między pojazdami 1 36 

Nieustąpienie pierszeństwa przejazdu 10 62 

Nieprawidłowe wyprzedzanie 7 16 

Nieprawidłowe omijanie 1 18 

Inne przyczyny 3 16 

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej   5 

Zmęczenie, zaśnięcie 2 5 

Nieprzestrzeganie znaków i innych sygnałów   1 

Obiekty, zwierzeta na drodze 2 82 

Nieostrożne wejście na jezdnię 1 1 

Nieprawidłowe zawracanie   1 

Nieustalone   2 

Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu   8 

Zabezpieczenie robót na drodze   2 

Nieprawidłowe zatrzymanie, postój   5 
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Pożar pojazdu   3 

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów   1 

Stan jezdni   5 

Z winy pasażera   1 

Nieustąpienie pierszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych 2 1 

 

 

 

Profilaktyka Społeczna i przestępczość i demoralizacja nieletnich  

 

     Innym istotnym elementem związanym z zapewnieniem porządku publicznego były 

działania profilaktyczne, realizowane w oparciu o zdiagnozowane problemy i ustalenia  

z przedstawicielami placówek oświatowych. Skierowane były one m.in. do rodziców, dzieci i 

młodzieży, pedagogów szkolnych i mieszkańców. Działania te realizowane były pod hasłem 

„Kręci mnie bezpieczeństwo”, a w szkołach pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo przez 

cały rok szkolny”. Łącznie w ramach działalności profilaktycznej przeprowadzono 309 

spotkań ze społeczeństwem w których wzięło udział 2577 osób dorosłych oraz 5676 dzieci i 

młodzieży.  Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 powyższe działania były 

ograniczone. 

 

 

Aktywnie współpracowano z dyrektorami i pedagogami szkół w zakresie spotkań                        

i prelekcji z dziećmi i młodzieżą. W przedszkolach i szkołach podstawowych prelekcje 

ukierunkowane były na podnoszenie świadomości najmłodszych na tematy związane                      

z różnego rodzaju zagrożeniami, z którymi dzieci mogą spotkać się w swoim codziennym 

życiu oraz właściwymi sposobami reagowania w sytuacjach zagrożenia. Komenda 

Powiatowa Policji w Rykach prowadzi następujące akcje prewencyjne które realizowano przy 

współpracy placówek oświatowych z terenu powiatu ryckiego: 

 

Alkoholizm 

Działania dotyczą zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, gdzie omawiano 

zagrożenia wynikające z      alkoholizmu. Podnoszono tu, że alkohol często bywa podłożem 

rozpadu rodziny i często jest  przyczyną wielu nieszczęść. 

 

„Czy psy musza gryźć” 

Działania dotyczą zagrożeń związanych z niewłaściwym zachowaniem w stosunku do psów 

w ramach realizowanego programu „Czy psy muszą gryźć?”. Na spotkaniach w szkołach 

podstawowych i przedszkolach uświadamiano dzieciom, że pies uznawany za przyjaciela 

człowieka, może być również groźny i stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi,  

a w szczególności dzieci. Funkcjonariusze omawiali sposoby przyjęcia postawy bezpiecznej 

w sytuacjach zagrożenia ze strony psów pozycja na tzw. „żółwia”. 

 

 

„Obcy – bezpieczny, niebezpieczny?”     

       Działania dotyczą dewiacji seksualnych wobec dorosłych i dzieci. Ten medialny temat 

często ukazuje się na pierwszych stronach gazet. Tematyka wskazanego zagrożenia poruszana 

była podczas prelekcji dotyczących zagadnienia „Obcy – bezpieczny, niebezpieczny?” 

realizowanego w szkołach podstawowych oraz w odniesieniu do znajomości zawieranych 

przez młodzież, również przez Internet – w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych.  
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„Narkotyki i dopalacze zabijają” 

Działania dotyczą zagrożenia narkomanią, dopalaczami oraz środkami odurzającymi. 

Powyższe zagadnienie omawiane było podczas cyklu spotkań „Narkotyki i dopalacze 

zabijają” przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej, młodzieży ze szkół średnich 

oraz nauczycieli i pedagogów. Temat ten był poświęcony w celu przybliżenia słuchaczom 

odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów zabronionych jak również  działań 

podejmowanych przez policję, procedur postępowania nauczycieli i pedagogów. Podczas w/w 

spotkań zwracano również uwagę na rodzaje narkotyków, środki dostępne legalnie (tj. leki, 

rośliny), po które najczęściej sięgają młode osoby w celu odurzania się oraz papierosy w tym 

elektroniczne. Słuchaczom przybliżono również metody walki z nałogiem, skutki prawne, 

zdrowotne i społeczne zażywania narkotyków, leków i dopalaczy oraz innych substancji 

odurzających.  

 

Odpowiedzialność prawna nieletnich oraz cyberprzemoc i cyberzagrożenia 

Działania dotyczą odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnianie czynów 

zabronionych. Działania realizowane były poprzez prelekcje i spotkania z młodzieżą – 

uczniami gimnazjów oraz szkół średnich i ich rodzicami, których celem było uświadomienie 

młodzieży i rodziców, jakie konsekwencje poniosą osoby nieletnie za popełnianie czynów 

karalnych oraz wykazywanie przejawów demoralizacji. Podczas spotkań szczególną uwagę 

poświęcano na zagadnienia dotyczące przemocy rówieśniczej, oraz coraz częściej 

pojawiających się przestępstw i wykroczeń popełnianych przy użyciu urządzeń 

informatycznych i komunikacyjnych tzw. „cyberprzemocy”. Wyświetlano prezentacje 

multimedialne i filmy profilaktyczne.  

 

Bezpieczne wakacje i bezpieczne ferie 

Działania ukierunkowane na edukacje dzieci i ich opiekunów na zagrożenia związane  

z  wypoczynkiem podczas wakacji. Ponadto w tym okresie prowadzone są działania 

wzmożone ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, podczas 

podróży i wypoczynku. 

 

 

 

Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Rykach prowadzi szereg innych działań 

profilaktycznych takich jak: 

      - akcji pt. „Oszustom Stop” skierowanej głównie do osób dorosłych. Stałe uświadamianie 

mieszkańcom, iż są dla nas partnerami w walce z przestępcami osiąga wymierne rezultaty  

z uwagi na coraz częstsze reagowanie obywateli na zachowania niezgodne z prawem. 

Istotnym elementem wskazującym skuteczność programu jest wzrost zainteresowania 

mieszkańców osobami obcymi pojawiającymi się w ich otoczeniu, co owocuje coraz 

częstszymi informacjami telefonicznymi. Dzięki takim postawom Policja może                           

już na wstępnym etapie zapobiegać przestępstwom. Funkcjonariusze tut. KPP realizowali 

powyższe działania m.in. poprzez prelekcje skierowane do mieszkańców połączone  

z wyświetlaniem prezentacji multimedialnej i filmów profilaktycznych, zamieszczanie 

tematycznych informacji na łamach lokalnej prasy. W powyższym zakresie współpracowano 

z księżmi z terenu miasta i gminy Ryki, którzy odczytywali wiernym apele i ostrzeżenia  

dot. omawianego zagadnienia. 

 

Współpracowano również z lokalną prasą, na łamach której zamieszczane były 

tematyczne artykuły dot. rad, informacji, ostrzeżeń Policji odnośnie istniejących zagrożeń, 

niepokojących zjawisk lub podejmowanych działań.   

 



 

13 

 

Podkreślić należy, iż osiągnięte efekty w zakresie przeciwdziałania przestępczości 

wśród nieletnich możliwe były przy wsparciu specjalisty ds. nieletnich z KPP w Rykach, jak  

i przychylności i zaangażowaniu środowiska nauczycieli.  

Policjanci prowadzą stałą współpracę z instytucjami funkcjonującymi  na terenie 

powiatu ryckiego w tym z Sądem Rejonowym w Rykach, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

W 2021 roku na terenie powiatu ryckiego odnotowano 1 czyn karalny o znamionach 

przestępstwa popełnionych przez nieletnich podobnie było w roku poprzednim. Czyn 

dotyczył przestępczości narkotykowej. Nastąpił również  wzrost czynów karalnych o 

znamionach wykroczenia z 7 na 17. Cyny karalne oraz przejawy demoralizacji o znamiona 

wykroczenia dotyczyły kradzieży, niszczenie mienia, prowadzenia pojazdu bez wymaganych  

uprawnień, spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Należy zauważyć, że w 2021 roku policjanci ujawnili 6 nieletnich pod wpływem 

alkoholu na terenie całego powiatu ryckiego tj. wzrost o 3. Wśród podejmowanych działań na 

rzecz przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz bezpieczeństwa małoletnich policjanci 

skierowali 114 wniosków i zawiadomień do sądów rodzinnych przy 68 w 2020 roku.  

 

 

 
Wyk. 3 egz. 

Egz. nr 1 – Starosta Rycki 

Egz. nr 2 –  Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego 
Egz. nr 3 – a/a 

Wyk st.asp. Agnieszka Marchlak 


