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Głównym celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego czynów 
przestępczych i wykroczeń na obszarze Tomaszowa Mazowieckiego. Analiza ta poprzedzona 
została charakterystyką struktury przestrzennej i organizacyjnej instytucji zajmujących się 
zwalczaniem i przeciwdziałaniem przestępczości, tj. Policji i Straży Miejskiej. Omówiono także 
główne cele i zadania Programu „Bezpieczne Miasto”.

1. Wprowadzenie

Obecnie powszechnie przyjmuje się, że jed n ą  z konsekwencji przemian 
społeczno-politycznych i gospodarczych w Polsce w latach 90. było nasilenie 
zachowań patologicznych w polskim społeczeństwie, i co się z tym wiąże, także 
bezpośrednie wzrosty liczby notowanych przestępstw. W zrosty te, wobec 
słabości i nieprzystosowania służb prewencyjno-policyjnych i sądowniczych, 
presji środowisk przestępczych oraz nasilania się całego kompleksu negatyw
nych zjawisk społecznych, dawały się obserwować corocznie aż do początko
wych lat wieku XXI. W ówczas dopiero można było zauważyć stabilizację 
poziomu przestępczości oraz pierwsze oznaki jego spadku. Możliwe to stało się 
głównie dzięki skoordynowaniu działania różnych urzędów i instytucji, 
właściwemu ukierunkowaniu pracy funkcjonariuszy Policji i Straży M iejskiej na 
zapobieganiu czynom nielegalnym (przy coraz sprawniejszym wykrywaniu 
przestępstw -  por. Czarnecki, Siemiński 2004).

Przestępczość jest głównie zjawiskiem społecznym. Przyczyny o charakterze 
społecznym (jak np. ubóstwo, bezrobocie, nierówności społeczne, patologie) 
m ają w iększą moc w yjaśniającą poziom przestępczości niż te o charakterze 
psychologicznym, ekonomicznym i przestrzennym (Czarnecki, Siemiński 2004). 
Zainteresowanie badaczy przestrzennymi aspektami przestępczości m a swoje 
korzenie jeszcze w wieku XIX. Pierwsze mapy przestępczości zostały sporzą
dzone w 1833 r. przez francuskiego adwokata i dotyczyły przestępstw popełnio
nych we Francji w latach 1825-1830. Dwa lata później Qutelet przedstawił na



mapach Francji zależność między częstotliw ością i miejscem popełnianych 
przestępstw. Niejako w następstwie prac francuskich podobne badania zostały 
podjęte w innych europejskich krajach. M ayr w 1868 r. oraz Seuffer w 1906 r., 
rozszerzyli pokrewne badania nad przestrzenną dystrybucją przestępstw. 
W Stanach Zjednoczonych tematykę geograficzno-krym inalną podjęto na 
początku wieku XX. Amerykańska seria badań zapoczątkowana przez 
ekologiczną szkołę chicagowską (a przede wszystkim przez jej przedstawicieli 
Shawa i M cKay’a) dała silny impuls zainteresowania się tą problem atyką na 
całym świecie (Kobolka, Ritecz, Sallai 2003). Shaw, badając miasta, 
wprowadził określenie „obszarów przestępczych” dla określenia pewnych 
charakterystycz-nych enklaw w miastach, w których zachowania przestępcze są 
akceptowane przez miejscowe środowisko społeczne. Ponadto te tereny cechują 
się niestabilnością składu mieszkańców, dużym zagęszczeniem ludności oraz 
zdewastowaną i substandar-dową zabudową (Piotrowski 1966).

W Polsce badania nad przestrzennymi aspektami przestępczości m ają 
również „socjologiczne korzenie” w pracach Pióro (1962) i Piotrowskiego 
(1966), a później także Jałowieckiego (1980) i Wodza (1989). Geografowie 
problem atyką przestępczości zajmowali się głównie przy okazji badania 
funkcjonowania struktur społecznych. Coraz częściej jednak pojaw iają się 
opracowania, w których dystrybucja przestrzenna przestępczości jest głównym 
problemem analizy, np. Mydeł (1989), W olaniuk (1997), Guzik (2000), 
Szymańska, Pippelbon (2001), Mordwa (2004).

Przedmiotem niniejszego artykułu są zjawiska przestępcze i wykroczenia, 
których dokonano w Tomaszowie M azowieckim w latach 2002-2005. Dane na 
ten tem at uzyskano z niepublikowanych zestawień statystycznych i analiz 
sporządzanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. 
Statystyki dotyczące przestępstw obejmowały: zabójstwa, rozboje, bójki i pobi
cia, uszkodzenia ciała, czyny lubieżne -  zgwałcenia, uszkodzenie mienia, 
włamania (do: instytucji i placówek oświatowych, obiektów handlowych i zakła
dów usługowych, restauracji i kawiarni, mieszkań, samochodów, piwnic i inn
ych obiektów), kradzieże (samochodów, kieszonkowe, rowerów i motocykli, 
m ieszkaniowe) oraz inne przestępstwa (w tym związane z narkomanią, kierowa
nie pojazdem w stanie nietrzeźwym). Natomiast informacje na temat wykroczeń 
w szczególności dotyczyły art. 51 par. 1 i 2 Kodeksu W ykroczeń (zakłócanie 
krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem spokoju, porządku 
publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu 
publicznym; zwłaszcza jeśli czyny te m ają charakter chuligański bądź sprawca 
znajduje się pod wpływem alkoholu), art. 140 KW (dopuszczanie się wybryków 
nieobyczajnych), art. 119 KW (przywłaszczanie cudzej rzeczy o wartości 
poniżej 250 zł; także usiłowanie, podżeganie lub pomocnictwo w tym czynie), 
art. 124 KW (uszkodzenie cudzej rzeczy o wartości poniżej 250 zł; także 
usiłowanie, podżeganie lub pomocnictwo w tym czynie), art. 87 KW 
(prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu).



2. Policja i Straż Miejska

Pierwszy Komisariat Policji Państwowej utworzono w Tomaszowie 
Mazowieckim w 1919 r. Siedziba Komisariatu (a później Komendy) była kilka
krotnie zmieniana, aż do 1957 r., kiedy stał się nią budynek przy ul. Świętego 
Antoniego 41 (obecnie w trakcie realizacji jest nowy budynek Komendy) 
(www.policja.tom aszow-m az.pl). W 1999 r. w wyniku reformy podziału 
administracyjnego kraju utworzono w Tomaszowie M azowieckim Komendę 
Powiatową Policji.

Komenda Powiatowa Policji obejmuje swym zasięgiem działania cały powiat 
tomaszowski. Na potrzeby Policji obszar ten jest podzielony na cztery rewiry 
dzielnicowych. Dwa z nich -  pierwszy i drugi -  obejm ują miasto Tomaszów 
Mazowiecki. Do III rewiru dzielnicowych -  z Komisariatem Policji w Czernie
wicach -  należą gminy Czerniewice, Lubochnia, Żelechlinek, Inowłódz 
i Rzeczyca, a do IV rewiru -  Komisariat Policji w Rokicinach -  gminy Ujazd, 
Rokiciny, Będków i Budziszewice. I i II rewir dzielnicowych pod względem 
przestrzennym dzielą się z kolei na rejony służbowe dzielnicowych. W obu 
rewirach wydzielono po osiem rejonów, przy czym dwa rejony należące do
II rewiru obejm ują wsie należące do gminy Tomaszów M azowiecki (ponieważ 
artykuł dotyczy przestępczości w mieście, to te dwa rejony -  o numerach XV 
i XVI -  zostaną wyłączone z dalszych analiz). Jak przedstawiono na rys. 1, 
Tomaszów M azowiecki (liczący w omawianym okresie ok. 68 tys. 
m ieszkańców) podzielony jest na obszar I (36 tys. mieszkańców; do niego 
należą rejony służbowe dzielnicowych o nr. I—VIII) i II rewiru dzielnicowych 
(rejony IX -X IV )1. W przypadku obu rewirów siedzibą jest Komenda Powiatowa 
Policji. Miasto obsługiwane jest przez 200 policjantów (według stanu etatowego 
w 2005 r.), przy czym stan faktyczny jest niższy z powodu wakatów.

W strukturze organizacyjnej tomaszowskiej Policji wyróżnia się sekcje 
dochodzeniow o-śledczą kryminalną, prewencji, ruchu drogowego oraz referaty 
dzielnicowych i ogniowo-konne (z siedzibą w podmiejskich Smardzewicach). 
Do najważniejszych zadań sekcji dochodzeniowo-śledczej należy prowadzenie 
śledztw i dochodzeń; pomoc, nadzór lub przejmowanie od jednostek terenowych 
postępowań przygotowawczych (szczególnie tych trudnych ze względu na wagę 
lub zawiłość) oraz współdziałanie z właściwymi pionami Komendy 
Wojewódzkiej Policji, prokuraturą sądem i organami kontrolno-rewizyjnymi. 
Działania sekcji kryminalnej ukierunkowane są na wsparcie procesu wykryw- 
czego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa, koordynowanie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalcza

1 Ponieważ Policja nie posługuje się szczegółowymi granicami między rejonami służbowymi dzielnico
wych, a jedynie zestawieniami ulic przynależącymi do poszczególnych rejonów, to na obszarach niezamiesz- 
kanych poprowadzono je  na prezentowanej mapie w sposób umowny.

http://www.policja.tomaszow-maz.pl


nia przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców 
przestępstw, ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, koordyno
wanie pracy operacyjnej z „osobowymi źródłami informacji” oraz ich werbowa
nie, poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz 
zaginionych. Ochrona życia i zdrowia obywateli, a także ich mienia, dbanie
0 bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta, współdziałanie 
z właściwymi organami państwa w prowadzeniu działań porządkowo- 
ochronnych oraz czynności ratowniczych w zakresie klęsk żywiołowych, 
katastrof natural-nych lub innych niebezpiecznych zdarzeń bądź prowadzenie 
postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia to tylko niektóre zadania 
sekcji prewencji. Sekcja ruchu drogowego ma m. in. kierować ruchem 
drogowym, zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom drogowym, ścigać 
sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, obsługiwać procesowo wypadki
1 kolizje drogowe, propagować wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 
(zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży).

O  siedziba Komendy Powiatowej Policji

O  siedziba Straży Miejskiej

IV  numery rejonów służbowych dzielnicowych

Granice:nu miasta

]  rewirów dzielnicowych

1 I rejonów służbowych dzielnicowych

Rys. 1. Organizacja przestrzenna Policji w Tomaszowie Mazowieckim 

Źródło: oprać, własne



Straż Miejska w Tomaszowie M azowieckim została powołana w 1992 r. 
Zgodnie z obecnym Regulaminem Straży, który stanowi załącznik do Uchwały 
R M  z 26 kwietnia 2006 r., stanowi ona „samorządową, um undurowaną formację, 
utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie porządku publicznego” . Straż, 
aby realizować swoje zadania, może działać samodzielnie w zakresie określonym 
przez Prezydenta M iasta i Komendanta Straży, ale także powinna współpraco
wać z Policją oraz innymi służbami działającymi „na rzecz poprawy bezpieczeń
stwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zw ierzę
tami” . Poza Komendantem (który „sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie 
organizacji pracy Straży, zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i odpow ied
nie warunki do realizacji zadań”) i jego zastępcą oraz referatem adm inistra
cyjno-finansowym, w strukturze administracyjnej tomaszowskiej Straży 
wyróżnić można sekcję dyżurnych (jej zadania to m. in. nadzór nad służbą 
patrolową, przyjmowanie interwencji i wniosków, utrzymywanie łączności 
między jednostkam i) oraz stanowisko ds. wykroczeń (prowadzenie czynności 
związanych z ujawnionymi wykroczeniami, współpraca z Sądem Rejonowym). 
W ramach sekcji dyżurnych funkcjonują natomiast sekcje monitoringu (obsługa 
systemu monitoringu wizyjnego miasta), prewencyjna (ochrona spokoju 
i porządku w miejscach publicznych, współdziałanie z innymi służbami 
w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie miejsc 
przestępstw czy katastrof, ochrona obiektów publicznych), ekologiczna 
(ograniczanie zjawisk degradacji środowiska naturalnego, niedopuszczanie do 
zaśmiecania, zapewnienie ochrony obywatelom w parkach, w lesie oraz 
w ośrodkach rekreacji) i targowiskowa (nadzór nad przepisami zawartymi 
w regulaminie targowisk miejskich, ochrona obywateli na targowiskach).

Obecnie siedziba Straży mieści się przy ul. P.O. W. 10/16. W budżecie miasta 
w związku z działalnością Straży przewidziano wydatki w kwocie 1175 tys. zł 
(z tego aż 87% przeznaczone ma być na wynagrodzenia pracowników, na wy
datki rzeczowe zaś -  mundury, paliwo i gaz do samochodu, zakup nowego sa
mochodu i dwóch row eró w -n ieco  ponad 110 tys. zł) oraz przychody -  53 tys. zł 
(głównie z nałożonych przez strażników grzywien, mandatów i innych kar).

3. Dystrybucja przestrzenna przestępstw i wykroczeń

W latach 2002-2005 w Tomaszowie Mazowieckim stwierdzono łącznie 9418 
przestępstw (oraz 3443 wykroczenia, por. tab. 1). Przeciętnie zatem rocznie 
dokonywano 2354 przestępstwa (i 861 wykroczeń), co przeliczeniu na 10 tys. 
m ieszkańców wyraża się wskaźnikiem 347,1. Wartość ta wskazuje na znacznie 
niższy poziom przestępczości w Tomaszowie M azowieckim w porównaniu 
z dużymi miastami w Polsce (M ordwa 2004), a także utrzymuje się nieco



poniżej wskaźnika dla całej Polski (średnio dla kraju w latach 2002-2004 -  
378,1). Jednakże, o ile ludność Tomaszowa M azowieckiego stanowi ok. 55,3% 
liczby ludności powiatu tomaszowskiego, o tyle stwierdzono tutaj prawie 74% 
ogólnej liczby przestępstw i 64% liczby wykroczeń na tym terenie.

Biorąc pod uwagę indywidualne kategorie wszystkich czynów przestępczych 
dokonanych w latach 2002-2005, zauważamy, że najczęściej2 dokonywane są 
włamania (24%  ogólnej liczby przestępstw), kradzieże (10,2%) i uszkodzenia 
mienia (9,4%). Rozboje stanowiły 2,4% wszystkich przestępstw, a pozostałe ich 
kategorie (na które składają się zabójstwa, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała 
oraz czyny lubieżne i gwałty), utrzymywały się na poziomie 3,2% ogółu czynów 
przestępczych. Spośród ogółu wykroczeń najpowszechniejsze były te dokonane 
z art. 119 KW (w skrócie: „przywłaszczanie cudzej rzeczy”) i art. 124 KW 
(„uszkodzenie cudzej rzeczy”) oraz, w mniejszym stopniu, z art. 140 KW 
(„dopuszczanie się wybryków nieobyczajnych”).

W latach 2002-2005 zauważalna jest tendencja do spadku liczby 
dokonywanych przestępstw (tab. 1). Ten ogólny trend wspierany jest przede 
wszystkich przez spadki takich czynów, jak  włamania, kradzieże i tzw. inne. 
Niestety w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu można mówić
0 wzroście ich liczby lub co najwyżej o stabilizacji. W odniesieniu do 
wykroczeń można mówić niestety o spektakularnym wręcz wzroście ich liczby. 
Jak przedstawiono na rys. 2, ogólny kierunek zmian liczby przestępstw 
w poszczególnych częściach miasta jest różny. Pozytyw ną tendencją są spadki 
liczby czynów przestępczych w tych rejonach, gdzie notowano ich dotąd 
najwięcej (rejony I, IX, IV, II, VII). Natomiast w przypadku rejonów, w których 
przestępstw notowano mało, można generalnie zauważyć tendencje stabilizacyj
ne i tylko w niektórych lekko wzrostowe (rejony III, XIII).

Liczba dokonywanych czynów przestępczych w Tomaszowie w latach 2002-
2005 wykazuje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne, z zauważalną koncentracją 
zjawiska w centralnych rejonach miasta (rys. 2). Najwięcej przestępstw dotyka 
następujących rejonów służbowych dzielnicowych: I (12,9% wszystkich czynów 
dokonanych w omawianym czteroleciu), IV (10,8%) i IX (10,6%). W yższy od 
przeciętnego poziom przestępczości notuje się jeszcze w rejonach VII, II i III. 
Najbezpieczniej w mieście można poczuć się w rejonach północnych
1 wschodnich.

Liczba siedmiu zabójstw dokonanych w Tomaszowie M azowieckim nie 
upoważnia do wyciągania (na szczęście) żadnych dalej idących wniosków. 
M ożna tylko wspomnieć, źe po dwa morderstwa dokonano w rejonach II i IV, 
a pozostałe w III, X i XI. Podobnie rzadko odnotowywane były czyny lubieżne i 
zgwałcenia. Z ogólnej liczby 15 przypadków, po trzy pochodziły z rejonów II, 
III i VIII. W przypadku rozbojów można mówić o wyraźnej ich koncentracji

2 W analizie pominięto bardzo silnie reprezentowaną grupę wielu kategorii przestępstw - tzw. przestępstw 
innych, które stanowiły 50,8% łącznej sumy czynów przestępczych.



w rejonie IV (18,4% wszystkich tych czynów zarejestrowanych w ciągu 
omawianych czterech lat) oraz III i VII, a więc na obszarach z przeważającą 
zabudową śródm iejską i blokową. Dokładnie te same rejony w największym 
stopniu dotknięte były przez zdarzające się tam bójki i pobicia.

T abe la  1

Liczba przestępstw i wykroczeń popełnionych w Tomaszowie Mazowieckim w latach
2002-2005

Przestępstwa i wykroczenia
Rok Razem

2002 2003 2004 2005

Przestępstwa ogółem: 
W tym:

2 538 2 405 2 439 2 036 9418

zabójstwo 1 2 1 3 7

rozbój 52 57 53 61 223

bójki i pobicia 50 34 26 38 148

uszkodzenie ciała 13 41 36 40 130

czyny lubieżne, zgwałcenia 2 7 2 4 15

uszkodzenie mienia 169 220 274 226 889

włamania 672 553 557 480 2 262

kradzieże 271 277 206 207 961

inne 1 308 1 214 1 284 977 4 783

Wykroczenia ogółem 582 918 975 968 3 443

Ź r ó d ło : KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

Uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia również wykazują bardzo zbliżoną 
dystrybucję przestrzenną, aczkolwiek w odniesieniu do nich jest to raczej dzieło 
przypadku niż współzależność. Jednakże obszarami najbardziej zagrożonymi 
tymi kategoriami czynów przestępczych są rejony śródmiejskie I, II, III i IV.

W przypadku Tomaszowa Mazowieckiego włamania są tą  kategorią przes
tępstw, która wykazuje najmniejsze zróżnicowanie przestrzenne. Czyny te 
w mniej więcej równym stopniu popełniane są na obszarze całego miasta, 
a jedynym  negatywnie wyróżniającym się był rejon IX, w którym zarejestro
wano 13% tego rodzaju czynów. Jednakże analiza rozkładu przestrzennego 
poszcze-gólnych rodzajów włamań prowadzi do wniosku, że istnieje je  na 
pewna specjalizacja przestrzenna tych czynów. W 2005 r. włamań do obiektów 
handlowych i zakładów usługowych dokonywano w rejonach I, IV, V, lX  i XII, 
do mieszkań w rejonach I, VIII i IX; do samochodów w rejonach I III, IV, V I 
i IX; do piwnic w rejonach IV i V; a do innych obiektów w rejonach VI, IX i XII.



Rys. 2. Przestępstwa popełnione w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2002-2005

Ź ród ło: oprać, własne

Aż 14,8% wszystkich kradzieży dokonanych zostało w I rejonie służbowym. 
Znaczny udział tych czynów zarejestrowano także w rejonach IV, VII i III. Tę 
grupę przestępstw również warto poddać bardziej szczegółowej analizie 
przestrzennej. Otóż kradzieże samochodów występowały głównie w rejonach I,
III i XII. Kieszonkowcy swój teren działania ograniczyli właściwie do rejonu I. 
Rowery i motocykle kradzione były przeważnie w rejonach III i IX. M ieszkańcy 
rejonów I, III, VII i XII w największym stopniu mogli obawiać się kradzieży 
mieszkaniowych.

Analiza struktury dokonanych przestępstw w poszczególnych rejonach 
służbowych prowadzi do wniosku, że we wszystkich częściach miasta 
najpowszechniejszymi przestępstwami (z pominięciem kategorii „inne”) są 
włamania i kradzieże. Tylko w rejonach II, IX, XI i XIII częściej niż kradzieży 
(ale nadal rzadziej niż włamań) dokonywano uszkodzeń mienia.

Przyglądając się przedstawionej analizie rozkładów przestrzennych 
poszczególnych kategorii przestępstw można zauważyć, że najczęściej 
wskazywanymi obszarami o największej liczbie poszczególnych rodzajów



czynów przestępczych były rejony III, IV, I, IX i VII. Sześć tomaszowskich 
rejonów w przypadku żadnej kategorii przestępstw nie zastało zaliczonych do 
najbardziej niebezpiecznych, czyli zawsze stwierdzano w nich niskie lub 
przeciętne natężenie przestępczości. Rejony XIII, XIV i V zazwyczaj mogły być 
wymieniane wśród najbardziej bezpiecznych.

Zróżnicowanie przestrzenne wykroczeń wykazuje podobne tendencje jak 
w przypadku przestępstw. Są one najbardziej uciążliwe na obszarze tych samych 
rejonów służbowych dzielnicowych: IX (14,3% wszystkich wykroczeń w latach 
2002-2005), IV (1 1,7%) i I (10,5%). Niepokojący jest fakt, że liczba wykroczeń 
w omawianym czteroleciu w całym mieście wzrosła z 572 do 968 czynów 
(przyrost o 66%). Co więcej, maksymalny ich przyrost nastąpił właśnie 
w rejonie najbardziej zagrożonym, tj. IX (o 257%), ale także w rejonach dotąd 
„spokojnych” pod tym względem: XIII (188%), V (160%) i X (105%). 
Najbardziej dokuczliwymi wykroczeniami na obszarze IX rejonu są zdecydo
wanie „przywłaszczania cudzej rzeczy” (art. 119 KW); stanowiły one w 2005 r. 
62% wszystkich czynów. W pozostałych najbardziej zagrożonych rejonach 
częste są wykroczenia z art. 119 KW (rejony IV i I), z art. 124 KW (IV i I) oraz 
z art. 140 KW (IV). Obszarami najmniej zagrożonymi wykroczeniami 
(w każdym z nich stwierdzono poniżej 5% ogółu tomaszowskich wykroczeń) są 
rejony położone na obrzeżach miasta (VI, VIII, X) oraz dwa rejony z os. 
Obrońców Tomaszowa z 1939 r. (XII i XIII). Generalnie, w przypadku tych 
rejonów, trudno jest wskazać wykroczenie, które wyróżniałoby się liczebnie 
wśród pozostałych.

W opracowanym  w 2005 r. na zlecenie Urzędu M iasta programie 
rewitalizacji znalazły się zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców (Program rewitalizacji... 2005). W centrum miasta (okolice 
placów Kościuszki i Narutowicza oraz ul. Świętego Antoniego; obszary te 
należą do I i IV rejonu służbowego dzielnicowych), które
charakteryzuje się największą ogólną liczbą popełnianych przestępstw, w tym: kradzieżami cudzej 
rzeczy (szczególnie pojazdów), kradzieżami kieszonkowymi, włamaniami do obiektów 
handlowych, relatywnie większą w porównaniu do innych rejonów ilością rozbojów, bójek i pobić 
oraz przestępczością związaną z narkotykami,
sugerowane jest zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Po drugie, propono
wane jest założenie oświetlenia, monitoringu i ogrodzenia targowiska 
miejskiego, które powinno być dozorowane także w nocy. Poprawa oświetlenia 
dotyczyć ma również bulwarów w parkach, rejonów ulic Krzyżowej, 
W schodniej i Zgorzeleckiej. Ponadto przewiduje się oznaczenie tabliczkami lub 
napisami miejsc szczególnie zagrożonych przestępstwami (np. „Chroń samochód 
przed kradzieżą i włam aniem ”, „Nie zostawiaj w samochodzie dokumentów, 
wartościowych przedm iotów”, itp.). Ponadto wśród lokatorów spółdzielni 
mieszkaniowych i TBS m ają być upowszechniane zabezpieczenia w postaci 
domofonów, bramofonów, zamknięć do piwnic.



4. Dzienny i tygodniowy rozkład przestępstw i wykroczeń'*

W przypadku czynów przestępczych można zauważyć również pewne 
wieloletnie prawidłowości dotyczące ich rozkładu dziennego i tygodniowego. 
Jak pokazano na rys. 3, dniami o największym zagrożeniu przestępczością są 
piątek i sobota. W te dni notuje się szczególnie dużo uszkodzeń mienia, włamań 
do samochodów oraz kradzieży kieszonkowych i mieszkaniowych.
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Źródło: KPP w Tomaszowie Mazowieckim

Tomaszowianie m ogą się czuć bezpieczniej w poniedziałki i niedziele -  
zwłaszcza w godzinach rannych (podczas pierwszej zmiany). W ogóle w prze
kroju całego tygodnia ranki są najbezpieczniejsze, więcej przestępstw 
dokonywanych jest po południu, a najwięcej w godzinach wieczornych 
i nocnych. W Tomaszowie M azowieckim i jego  okolicy podczas trzeciej zmiany 
dokonywanych jest szczególnie dużo uszkodzeń mienia, włamań (do obiektów 
handlowych i zakładów usługowych, do samochodów i do piwnic) oraz 
kradzieży samochodów. Inną niż wieczorna i nocna porę dnia „wybierają” 
sprawcy rozbojów, uszkodzeń ciała, kradzieży rowerów i motocykli 
(popołudnia) oraz złodzieje kieszonkowi (rano).

3 Dane statystyczne odnoszące się do dziennego i tygodniowego rozkładu przestępstw dotyczą obszaru I 
i całego II rewiru dzielnicowych, a więc także wiejskiej gminy Tomaszów Maz. W analizowanym tutaj 2005 r. 
w gminie tej dokonano 184 czynów przestępczych, czyli 8,3% wszystkich przestępstw na obszarze I i II 
rewiru.



W przypadku tygodniowego rozkładu dokonywania wykroczeń można 
zauważyć w zasadzie te same prawidłowości, co w odniesieniu do przestępstw. 
Najczęściej dokonywane są one w piątki i w soboty, a najrzadziej -  prawie
o połowę mniej -  w niedziele. Zupełnie inna jest natomiast dzienna struktura 
wykroczeń (w porównaniu z przestępstwami). Dokonywane są one przede 
wszystkim w godzinach popołudniowych (w 2005 r. -  ok. 50%), rzadziej 
rannych (31%), a najrzadziej wieczorem i w nocy (17%).

5. Program „Bezpieczne Miasto”

Program „Bezpieczne M iasto” wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej 
w 1998 r. (następnie zaktualizowano ją  w 2000 r.). W założeniach ma to być 
program poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Tomaszowa M azo
wieckiego. We wstępie Programu (który stanowi załącznik do Uchwały R M  
z dnia 8 listopada 2000 r.) stwierdzono:
bardzo wysoka stopa bezrobocia w naszym mieście, patologie społeczne, trudności w zaspokoje
niu podstawowych potrzeb życiowych, brak perspektyw rozwojowych, a z drugiej strony niedosta
teczna ilość służb porządkowych, ich niedoinwestowanie i problemy organizacyjne to podstawowe 
powody przez które coraz więcej ludzi w naszym mieście wchodzi w konflikt z prawem.

W celu rozwiązania problemów związanych z tak sform ułowaną diagnozą 
przyjęto w Programie m. in. następujące zadania:

-  zmniejszenie przestępczości w mieście;
-  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego;
-  ograniczenie zjawisk patologii społecznej;
-  zmniejszenie przestępczości nieletnich;
-  wykształcenie w społeczeństwie odruchów poszanowania prawa;
-  zmiana rozwiązań urbanistycznych efektywnie poprawiających stan 

bezpieczeństwa;
-  budowa wzajemnego zaufania i więzi społecznych mieszkańców.
Zanalizowanie zagrożenia podzielono natomiast na następujące kategorie:
-  zagrożenie przestępczością pospolitą i wybrykami chuligańskimi;
-  zagrożenie patologią społeczną;
-  zagrożenia komunikacyjne;
-  zagrożenia kryzysowe.
W zakresie zagrożenia przestępczością, która jest przedmiotem niniejszego 

opracowania, najważniejsze zadania skoncentrowane m ają być na:
-  ograniczeniu liczby kradzieży i włamań;
-  powstrzymaniu wzrostu przestępczości samochodowej;
-  ograniczeniu liczby przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;
-  poprawie poczucia bezpieczeństwa obywateli.



Co ważne, za wykonawców tych zadań uznano nie tylko funkcjonariuszy 
Policji i Straży M iejskiej, ale także przedstawicieli firm ochroniarskich, Urzędu 
Miasta, firm ubezpieczeniowych, szkół i spółdzielni mieszkaniowej. Słusznie 
bowiem założono, że powodzenie w realizacji programu może przynieść przede 
wszystkim wypracowanie stałych form współpracy między różnymi instytucjami 
i mieszkańcami. Ponadto w przyjętym Programie przewidziano sukcesywne 
wprowadzanie programów prewencyjnych, takich jak  „Bezpieczny samochód” , 
„Pomagajmy sobie” , „Spokojne Centrum ” czy „Nasz Dzielnicowy” . W budżecie 
miasta na 2006 r. na program „Bezpieczne M iasto” przewidziano kwotę 
20  tys. zł.

6. Podsumowanie

Przedstawione powyżej analizy dają tylko jednostronny obraz skutków 
zróżnicowań i napięć społecznych w przestrzeni miejskiej Tomaszowa M azo
wieckiego. Dowodzą one, że największe problemy związane z przestępczością 
dotyczą centrum miasta oraz osiedli z zabudową wielorodzinną. Należy jednak 
pamiętać, że przestępczość to zaledwie jeden z wielu elementów patologii 
w mieście. Aby właściwie jej przeciwdziałać należałoby uzupełnić przedsta
wione badania o związki przestępczości w przestrzeni Tomaszowa z innymi 
niepożądanymi zachowaniami mieszkańców, z warunkami bytu czy strukturami 
społeczno-demograficznymi.

We współczesnych koncepcjach przeciwdziałania zjawiskom przestępczym 
dominuje rozpatrywanie szeroko pojętych zagrożeń bezpieczeństwa w ujęciu 
globalnym lub w podziale na poszczególne kategorie zjawisk, a następnie 
rozważanie ich jako kategorii zjawisk społecznych. Takie ujęcia sporadycznie 
jedynie odnoszone są do kontekstu przestrzennego. Celowe jednak wydaje się 
opracowywanie zagrożeń przestępczością w aspekcie ich rozkładu 
przestrzennego lub przestrzennego kontekstu miejsc zagrożonych.
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CRIME IN TOMASZÓW MAZOWIECKI IN 2002-2005

The main aim of this article is to present the spatial diversity of criminal acts and 
offences in Tomaszów Mazowiecki. The analysis was preceded by the characteristic of 
spatial and organizational structure of institutions combating and preventing the crime, 
i.e. Police and Municipal Police.

The first Police Station in Tomaszów Mazowiecki was established in 1919. The 
headquarters of the Station (and then Department) was changed several times, until 
1957, when it moved to St Antoni Street 41. Currently the new building of the 
Department is under construction (on Lange Street).

Until 1995 the city space of Tomaszów Mazowiecki was divided into two beats, 
which in turn was divided into 14 precincts. The headquarters of both beats is District 
Police Department. The city is served by 200 policemen, according to the state from 
2005, but actually it’s lower because of vacant posts.

The Municipal Police in Tomaszów Mazowiecki was established in 1992 and now its 
headquarters is situated on P.O.W. Street 10/16. The Municipal Police can realize its

http://www.policja.tomaszow-maz.pl


tasks acting independently in the range defined by the City Mayor and Commanding 
Officer of Municipal Police, but also should cooperate with the Police and other services 
acting ‘for improving the security and public order, ecology, nature preservation, animal 
care’.

In 2002-2005 in Tomaszów Mazowiecki the downward trend of crime number were 
noted. During this period 9418 crimes (and 3443 offenses) were recorded on the city 
area. Therefore on average 2354 crimes (and 861 offences) took place in the city. 
Calculating it per 10 000 inhabitants, we obtain the index 347,1. This value suggests that 
the crime level in Tomaszów Mazowiecki is lower than in big cities in Poland. The index 
is also lower than the index for all country (378,1 in the period of 2002-2004). 
Nevertheless, in so far as the population of Tomaszów Mazowiecki constitutes about 
55,3% of Tomaszowski District, there were recorded 74% of crimes and 64% of 
offences committed in all District. Taking into consideration individual categories of all 
crimes committed in the period of 2002-2005, it appears that the most often occurs 
burglaries (24% of total crime number), robberies (10,2%) and damages to properties 
(9,4%). Banditries constituted 2,4% of all crimes committed in the period of 2002-2005. 
Remaining categories, as: murders, affrays and batteries, bodily injuries, lascivious acts 
and rapes, maintained on the level of 3,2% of all crimes. From among total offences, the 
most popular were those from the article 119 of Offence Code (deforcement) and article 
124 of Offense Code (damage to someone else’s property).

The number of crimes committed in Tomaszów Mazowiecki in the period of 2002- 
2005 shows clear spatial diversity, with observable concentration of the phenomenon in 
central precincts of the city (fig. 2).

In case of crimes some long standing regularities concerning their daily and weekly 
schedule can be observed. As it shows the figure 3, days most threatened of crime are 
Fridays and Saturdays. Inhabitants of Tomaszów can feel more secure on Mondays and 
Sundays, especially in the morning (during the first shift). Generally during all week, the 
most safe are mornings. More crimes occurs in the afternoon, and the most in the 
evening or by night. In Tomaszów Mazowiecki and its surroundings during the third 
shift especially damages to properties, burglaries and car robberies occur. Another time 
is chosen by offenders of banditries, bodily injuries and robberies of bikes and 
motorcycles (afternoons), and especially pickpockets (mornings).

In Tomaszów Mazowiecki in 1998 the program ‘Safe City’ was introduced. 
Originally it’s aim is improving general security in the city. In the range of crime 
menace, which is the subject of this work, the most important tasks are to be 
concentrated on: limitation of robberies and burglaries, stopping the increase of car 
crimes, reducing the number of crimes against the life and health; improvement 
inhabitants’ sense of security. The important is that as executors of those tasks were 
engaged not only Police and Municipal Police officers, but also representatives of 
security agencies, City Hall, insurance agencies, schools and housing co-operatives. It 
was rightly assumed that the success of program realization can be brought by 
developing the cooperation between different institutions and inhabitants.
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