Węgorzewo, 11 lutego 2020 roku

Zatwierdzam

Sprawozdanie z działalności
Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie
oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
w powiecie węgorzewskim w 2019 roku.
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I.
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W WĘGORZEWIE. WSKAŹNIKI WYKRYWALNOŚCI.
W 2019 roku wszczęto ogółem 445 postępowań przygotowawczych, tj. o 11 więcej
niż w 2018 roku.
Stwierdzono łącznie 305 popełnionych przestępstw, tj. o 29 mniej niż w 2019 roku.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł 81,0%, natomiast w 2018 roku wyniósł
85,3%.
W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 282 postępowań, o 10 więcej
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Stwierdzono popełnienie 202 przestępstw kryminalnych, tj. o 1 więcej niż w 2018
roku. Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł 82,7% (w 2018 r. – 82,6%).
W 2019 roku wszczęto 85 postępowań charakterze gospodarczym, przy 78
w 2018 roku.
Stwierdzono 50 popełnionych czynów (66 w 2018 r.). Wskaźnik wykrywalności
przestępstw wyniósł 58,0%, w 2018 roku wynosił 83,3%.
Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze
W tych kategoriach w 2019 r. wszczęto 1 postępowanie (2 w 2018 r.), nie
stwierdzając popełnionych przestępstw (w 2018 r. - 1).
Bójki i pobicia
W ocenianym okresie wszczęto 4 postępowania (4 w 2018 r.). Jednocześnie
stwierdzono popełnienie 5 przestępstw (o 4 więcej niż w 2018 r.). Wskaźnik wykrywalności
wyniósł 100%, podobnie w roku ubiegłym.
Kradzieże
W 2018 roku wszczęto 24 postępowania tj. o 6 mniej w porównaniu do 2018 r.
Stwierdzono popełnienie 21 przestępstw kradzieży, tj. o 1 mniej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik wykrywalności wyniósł 57,1% (w 2018 roku – 50%).
Kradzież z włamaniem
W 2019 roku wszczęto 12 postępowań tj. o 7 mniej w porównaniu do 2018 roku.
Wskaźnik wykrywalności wyniósł 50%, przy 64,7% w roku poprzedzającym.
Uszkodzenie mienia
W ocenianym okresie wszczęto 27 postępowań, tj. o 12 więcej niż w roku ubiegłym.
Stwierdzono 14 popełnionych przestępstw (16 w 2018r.). Wskaźnik wykrywalności w tej
kategorii wyniósł 50% (w 2018 r. – 68,8%).
Uszczerbek na zdrowiu
Wszczęto 18 postępowań, tj. o 7 więcej niż w 2018 r. Stwierdzono 15 przestępstw,
przy 8 w roku ubiegłym. Wykrywalność wyniosła100 %, przy 87,5% w 2018 r.
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Przestępstwa narkotykowe
W 2019 roku wszczęto 13 postępowań przygotowawczych, przy 9 w 2018 roku.
Stwierdzono popełnienie 17 przestępstw (w 2018 roku - 12). Wskaźnik wykrywalności
wyniósł 94,1% (w 2018 r. – 91,7%).
7 kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie
W 2019 r. wszczęto 86 postępowań przy 81 w roku poprzednim. Stwierdzono
popełnienie 73 przestępstw (o 9 mniej niż w 2018 r.). Wskaźnik wykrywalności wyniósł
65,8%, przy 64,6% w 2018 roku.
Stan poszukiwań
W 2019 roku Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie
poszukiwał 47 osób (w tym 30 zaginionych i 17 poszukiwanych listem gończym).
W analizowanym okresie odnaleziono wszystkie osoby zaginione tj. 30 osób oraz
zrealizowano 5 Listów gończych.
W kategorii poszukiwań na podstawie listów gończych osiągnięto skuteczność
na poziomie – 1,00.
II. PRACA PREWENCYJNA
Nasycenie rejonu służbami
W 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie skierowała
do ośmiogodzinnej służby zewnętrznej 4003 policjantów. W 2018 roku skierowała 4880
policjantów.
Poszczególne komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie
wykonały następujące ilości służb:
- wykonano łącznie 2202 służby patrolowo-interwencyjne, co przy 2623 służbach w 2018
roku daje spadek o 421 służb,
- dzielnicowi wykonali 882 służb, tj. o 74 służb mniej niż rok wcześniej,
- kontrolerzy ruchu drogowego wykonali 989 służb, przy 1120 w 2018 r.,
- wsparcie finansowe lokalnych samorządów pozwoliło na pozyskanie funkcjonariuszy
Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy w sezonie letnim wykonali 378 służb,
przy 296 w 2018 roku.
Bezpieczeństwo w sezonie turystycznym – służby na wodach
W 2019 r. wykonano 124 służby na wodzie, przy 99 w 2018 roku. Właściwy sposób
pełnienia służb na wodzie, działalność profilaktyczna przed wakacjami, jak też w ich
trakcie pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2019” przełożyła się bezpośrednio na
bezpieczeństwo osób korzystających z akwenów wodnych.
Poniżej informacja w formie tabelarycznej dot. osiągniętych wyników i zadań
zrealizowanych na wodach i terenach przywodnych w okresie maj - wrzesień 2019 r.

Ilość wykonanych służb na wodach i terenach przywodnych
Ilość wylegitymowanych osób na wodach i terenach przywodnych
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2018

2019

99

124

130

136

Ilość zatrzymanych nietrzeźwych sterników łodzi motorowych (na podstawie art.
178A KK)

2

0

Ilość zatrzymanych nietrzeźwych sterników łodzi motorowych (na podstawie art.
87 § 1 KW)

0

0

Ilość ujawnionych nietrzeźwych na jednostkach pływających niebędących
pojazdem mechanicznym
(na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych)

0

0

Ujawnionych wykroczeń ogółem, w tym:

72

95

- mandatów karnych

26

49

- pouczeń

44

46

184

161

Skontrolowano miejsca wypoczynku (plaże, kąpieliska)

Efekty służby prewencyjnej
W trakcie realizacji służb zewnętrznych policjanci Komendy Powiatowej Policji
w Węgorzewie wykonali następujące czynności:
2017

2018

2019

wykonali interwencji ogółem:
w tym interwencji domowych

2443
551

3033
450

2713
275

Doprowadzili osób ogółem
w tym do wytrzeźwienia

153
83

169
50

165
59

Przeprowadzono spotkań

603

489

500

- zatrzymali praw jazdy
w tym za jazdę po spożyciu alkoholu

63
20

42
26

58
24

Statystyka popełnionych wykroczeń
2017

2018

2019

5078
4200
437370 zł
705
173

3659
2064
209290 zł
1445
150

3797
2322
253720 zł
1103
100

102

73

62

3808

2845

2977

Przeciwko mieniu

159

158

162

Przeciwko urządzeniom użytku publicznego

166

140

78

75

91

72

468

237

184

70

110

83

Ujawnili wykroczeń, które rozstrzygnięto w sposób następujący:
 nałożyli mandatów karnych
 na kwotę
 pouczyli
 skierowali wniosków o ukaranie do Sądów
Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
Przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Przeciwko obyczajności publicznej
Przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
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Interwencje i doprowadzenia – Przemoc w rodzinie
W 2019 roku przeprowadzono ogółem 2713 interwencji, przy 3033 w 2018 roku,
z tego przeprowadzono 275 interwencji domowych (przy 451 w 2018 r.).
W trakcie przeprowadzanych interwencji domowych sporządzono 71 notatek
urzędowych dotyczących przemocy w rodzinie i wdrożono procedurę Niebieskiej Karty (47
w 2018 roku). Spośród 73 sprawców przemocy (2 kobiety), 45 z nich znajdowało się pod
wpływem alkoholu. W trakcie czynności ustalono 89 osób pokrzywdzonych. 16 sprawców
przemocy zostało zatrzymanych do wytrzeźwienia w trakcie przeprowadzanych
interwencji, natomiast 10 do wyjaśnienia.
W 2019 roku do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie
Powiatowej Policji w Węgorzewie doprowadzono 165 osób, przy 169 w 2018 r., z czego
do 59 wytrzeźwienia (w 2018 r. - 50).
Zabezpieczenie imprez masowych
2017

2018

2019

IMPREZY MASOWE

3

5

4

ZGROMADZENIA I INNE

17

3

5

Do realizacji zabezpieczeń imprez masowych skierowano łącznie 103 policjantów.
Przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich
Wyszczególnienie realizowanych działań profilaktycznych

Liczba

Sądów rodzinnych
Szkół i innych placówek oświaty
i wychowania
z tego do:
Służby zdrowia i opieki
społecznej
Poradni wszelkich typów
Innych instytucji i organizacji
Ujawnieni nieletni
Pod wpływem narkotyków
Pod wpływem alkoholu
Członkowie subkultur młodzieżowych
Uciekinierzy z:
domów rodzinnych
Placówek opiek,-wychow. MOW,
MOS
Schronisk dla nieletnich
i zakładów poprawczych
Prostytuujący się:
dziewczęta
chłopcy
Spotkania z młodzieżą
Spotkania z pedagogami

26

Wnioski,
zawiadomienia,
interwencje
skierowane
do instytucji i
organizacji

73
1
0
10
0
6
0
1
0
0
0
0
377
45

W zakresie zapobiegania, ujawniania demoralizacji i przestępczości nieletnich
policjanci z KPP Węgorzewo współpracowali z różnymi podmiotami w tym m. in. z:
- Sądem Rejonowym- Wydział Rodzinny i Nieletnich w Giżycku – współpraca z kuratorami
zawodowymi dla nieletnich celem wymiany informacji na temat sytuacji rodzinnej,
- Szkołami – współpraca z pedagogami szkolnymi poprzez wspólne prowadzenie rozmów
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profilaktyczno-wychowawczych oraz planowanie i realizowanie spotkań w ramach prelekcji
i pogadanek w szkołach. Uzyskiwanie informacji o uczniach stwarzających kłopoty
wychowawcze oraz o popełniających czyny karalne,
- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Gminny Ośrodkami
Pomocy Społecznej w Budrach i Pozezdrzu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
– w zakresie kompleksowej pomocy rodzinom,
- Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie, Budrach
i Pozezdrzu – realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie zwalczania alkoholizmu
wśród dzieci i młodzieży, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- Urzędem Miejskim w Węgorzewie, Urzędami Gminy w Budrach i Pozezdrzu oraz
Starostwem Powiatowym w Węgorzewie – współpraca obejmująca całokształt
przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Węgorzewie – celem wspólnych
kontroli wszelki placówek i ośrodków wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.


PREWENCJA KRYMINALNA – GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
W 2019 roku policjanci przeprowadzili szereg działań, których celem było zapewnienie
ogólnie pojętego bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym min.:
- Pasy, Truck & Bus, Alkohol i narkotyki, Trzeźwy poranek, Prędkość, Niechronieni
Uczestnicy Ruchu Drogowego, Gimbus, Kaskadowy pomiar prędkości, Kręci mnie
bezpieczeństwo, Bezpieczna droga do celu, Patrz i słuchaj, Jednośladem bezpiecznie
do celu, Dla każdego jest miejsce na drodze, Twoje światło - Twoje bezpieczeństwo,
Nie zabijaj, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Twoje
Światła Twoje Bezpieczeństwo, ZNICZ, WOŚP, Boże Ciało, Boże Narodzenie,
Listopadowy Weekend, Majowy Weekend, Ostatni Weekend Wakacji, Sierpniowy
Weekend, Bezpieczny Weekend Wielkanoc, zabezpieczenie pochodu Orszaku Trzech
Króli, zabezpieczenie Drogi krzyżowej, zabezpieczenie Maratonu Biegi Ulicznych „Mazury
Cud Natury”, Dni Węgorzewa, Zabezpieczenie Jarmarku Folkloru, zabezpieczenie ,,Dance
Party nad Węgorapą”, zabezpieczenie festiwalu „Naturalnie Mazury Music Festiva”,
zabezpieczenie ,,Beach Party”, zabezpieczenie Biegu Bociana, zabezpieczenie Sylwestra,
- policjanci realizowali spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat: „Bezpieczne Ferie”
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” i „Bezpieczne Wakacje „Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok” i Bezpieczna droga do szkoły”,
- w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci przeprowadzili również
spotkania z społecznością lokalną, tj. sołtysami, nauczycielami, pedagogami, lokalnymi
władzami, pracownikami sklepów, pracownikami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
instytucjami samorządowymi oraz mieszkańcami
- przeprowadzono eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- w okresie jesienno - zimowym policjanci kontynuowali własne działania „Jestem
widoczny, jestem bezpieczny” oraz realizowali działania „Świeć Przykładem”,
- prawidłowe zachowania pieszych i kierujących promowano na stronie internetowej KPP
Węgorzewo, gdzie ukazało się szereg artykułów,
- na bieżąco analizowano oznakowania i infrastrukturę dróg, ujawniano miejsca
niebezpieczne na drogach i kierowano w ich rejon patrole ruchu drogowego celem
eliminacji skutków zdarzeń drogowych oraz dokonano wielu lustracji dróg w rejonie szkół
i przedszkoli po względem oznakowania oraz bezpiecznego dowozu dzieci do i ze szkoły.
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
Realizując zadania dotyczące propagowania ogólnie pojętego bezpieczeństwa policjanci
KPP Węgorzewo przeprowadzono m.in.:
- działania „Bezpieczne ferie”, ,,Bezpieczne wakacje”, ,,Bezpieczna droga do szkoły”,
podczas których przeprowadzili szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą;
- zrealizowano konkurs plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo”; ,,Stok nie jest dla
bałwanów'';
- w ramach działań „Pierwszy dzień wiosny 2019” przeprowadzono:
 dzielnicowi, w trakcie służby obchodowej przeprowadzali rozmowy z właścicielami
sklepów z wyrobami tytoniowymi i alkoholem, w trakcie których zwracali w/w uwagę
na zakaz sprzedaży tych towarów osobom poniżej 18-tego roku życia. Sprzedawcy
otrzymywali pismo ze stosownym apelem
 policjanci wzięli udział w dniach otwartych szkoły w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie. Na terenie szkoły
spotkali się m.in. z młodzieżą gimnazjalną oraz klas ósmych z Węgorzewa
i pobliskich miejscowości. Spotkanie to odbyło się w ramach „Dni otwartych drzwi”.
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Zawodowych
w Węgorzewie i Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie oraz Szkole Podstawowej
w Perłach policjantka wraz z pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Węgorzewa przeprowadzili szereg spotkań poświęconych tematyce ,,Narkotyki
i dopalacze zabijają”;
- na terenie wszystkich szkół powiatu węgorzewskiego dzielnicowi i policjanta zajmująca
się profilaktyką oraz policjant ruchu drogowego przeprowadzili szereg spotkań
dotyczących zagadnienia odpowiedzialność osób nieletnich oraz bezpieczeństwa w ruchu
drogowych;
- w ośmiu przedszkolach policjantka zajmująca się profilaktyka oraz dzielnicowi
przeprowadzili spotkania z dziećmi dot. bezpieczeństwa w domu, na podwórku
i w przedszkolu;
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie w dniu 26 kwietnia 2019 r. odbyły się
eliminacje „Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Głównym celem
tego konkursu jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ponadto, podczas turnieju młodzi uczestnicy mieli
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie przepisów ruchu
drogowego, prawidłowego poruszania się rowerem, ale też zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej;
- z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2019 r. zorganizowano festyn pn. „Mundurowi
dzieciom” w Szkole Podstawowej w Radziejach. Ponadto do organizacji imprezy włączyli
się między innymi strażacy, żołnierze, strażnicy graniczni, strażnicy miejscy, strażnicy leśni
oraz ratownicy medyczni. Z tej okazji węgorzewscy policjanci zaprosili funkcjonariuszy
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy przyjechali specjalnym furgonem.
Pojazd ten jest wyposażony w mini miasteczko rowerowe. Są tam rowery, kaski, kamizelki
odblaskowe, zestaw mini znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, rowerowy tor
przeszkód oraz inne rzeczy pomocne do organizacji imprez, turniejów i edukacji związanej
z ruchem drogowy;
- "Potrafię Pomóc" pod takim hasłem w dniu 14 czerwca 2019 r. odbyły się działania
zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Węgorzewie. Przedstawiciele Policji
oraz innych służb i instytucji spotkali się, aby zaprezentować pokaz ratownictwa wodnego
oraz sprzęt służbowy. Odbyły się również ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy,
a także prelekcję na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Działania
poświęcone tej tematyce odbyły się w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą";
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- policjanci wzięli udział w festynie rodzinnym, który odbył się w samym centrum miasta.
Impreza została zorganizowana przez Mazurską Fundację Edukacyjną „Bonus Pastor”
i księży Salwatorianów z Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Węgorzewie. Organizatorzy
festynu przygotowali szereg różnych atrakcji tj. liczne zabawy, konkursy i występy
artystyczne. Funkcjonariusze zaprezentowali radiowozy i ich wyposażenie oraz promowali
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
- w Węgielsztynie dzielnicowy w dniu 1 października 2019 r. zorganizował dla uczniów
Szkoły Podstawowej nietypowe zajęcia. Dzielnicowy zaczął od spotkania z uczniami klas
I i II Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie w trakcie, której rozmawiał z dziećmi
o bezpieczeństwie na drodze. Tematem przewodnim były elementy odblaskowe.
Następnie każdy z uczniów otrzymał worek wypełniony odblaskowymi elementami.
Kolejna cześć lekcji odbyła się w plenerze. Dzieci w trakcie spaceru po miejscowości
rozdawały odblaski przechodniom. Młodzi bardzo zaangażowali się w działania i oprócz
wręczenia upominków ratujących życie skrupulatnie tłumaczyli do czego one służą oraz
przekonywali, że warto je używać kiedy jest ciemno. Przechodnie z zaskoczeniem
i uśmiechem na twarzy słuchali ,,małych nauczycieli” i dziękowali za ciekawą i praktyczna
lekcję;
- policjanci wzięli udział w obchodach święta 11 Listopada, gdzie w centrum miasta
mundurowi zaprezentowali radiowozy i ich wyposażenie oraz promowali bezpieczeństwo
w ruchu drogowym;
- 13 listopada 2019 r. do wszystkich szkół podstawowych zostały rozesłane pisma
z informacją o akcji ,,Nie hejtuję - reaguję”.
PATOLOGIE SPOŁECZNE (ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, PRZEMOC W RODZINIE)
W ramach działań związanych z zagadaniem patologii społecznej policjanci:
- przeprowadzili 2 spotkania z rodzicami uczniów Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Węgorzewie w ramach programu „Zanim będzie za późno”;
- w trakcie roku szkolnego policjanci systematycznie spotykali się z dziećmi i młodzieżą
w celu uświadamiania konsekwencji prawnych związanych z odpowiedzialnością za czyny
karalne, przemocą w rodzinie, cyberprzemocą, ogólnie pojętym bezpieczeństwem,
przemocą rówieśniczą, odpowiedzialnością za używanie środków odurzających
i dopalaczy;
- w ramach realizacji procedury „Niebieska Karta” policjanci udzielali ofiarom przestępstw
informacji o przysługujących im prawach i możliwościach otrzymania pomocy;
- dzielnicowi i profilaktyk współpracowali z Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Ośrodkami Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Budrach oraz Pozezdrzu,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i pedagogami szkół podejmują czynności
w ramach prac Zespołów Interdyscyplinarnych i procedur ,,Niebieskiej Karty”;
- policjanci przeprowadzili spotkania z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz gronem
pedagogicznym na temat przemocy rówieśniczej oraz przemocy w rodzinie;
- zamieszczano artykuły dot. przemocy w rodzinie na stronie internetowej Komedy
Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz na łamach lokalnej gazety „Tydzień Węgorzewski”;
- policjanci włączyli się do akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przemocą”
i „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”. W ramach akcji udzielano porady dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie. Nawiązano współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Węgorzewie, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Budrach
i Pozezdrzu – celem pełnienia dyżurów;
- policjanci włączyli się w projekt organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Węgorzewie ,,Pełni mocy – przeciw przemocy”;
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- na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zamieszczono
informacje o instytucjach i organizacjach udzielającym pomocy osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie.
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH
W ramach profilaktyki dot. bezpieczeństwa osób starszych policjanci:
- dzielnicowi przeprowadzili spotkania z uczestnikami „Klubu Seniora” w Pozezdrzu
i w Budrach;
- dzielnicowi w ramach obchodu systematycznie prowadzili spotkania, rozmowy z osobami
starszymi. Przekazywali im niezbędna wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz radzili co
zrobić, aby nie stać się ofiarą przestępstwa np. dokonanego metodą „na wnuczka";
- na łamach lokalnej gazety oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji
w Węgorzewie zamieszczane były artykuły poświęcone bezpieczeństwu osób starszych.
CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ
W ramach działań związanych z zagadnieniem cyberprzestępczości mundurowi:
prowadzili
spotkania
z
uczniami
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzestępczości;
- w trakcie spotkań z rodzicami również poruszano temat cyberprzestępczości;
- na łamach lokalnej gazety oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji
w Węgorzewie zamieszczane były artykuły poświęcone zagadnieniu cyberprzestępczości.
HANDEL LUDŹMI
W ramach profilaktyki dot. handlu ludźmi policjanci:
- policjanci przeprowadzili 3 spotkania z uczniami klas III Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Węgorzewie na temat planowania kariery za granicą oraz na temat
handlu ludźmi;
- na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zostały
zamieszczone informacje o prowadzonej kampanii informacyjnej z zakresu walki handlu
ludźmi oraz przed wakacjami umieszczono artykuły dot. pracy za granicą.
ŻEBRACTWO, BEZDOMNOŚĆ
W ramach działań związanych z zagadnieniem dot. żebractwa i bezdomności mundurowi
wykonali czynności:
- w zakresie ograniczania bezdomności i żebractwa policjanci na bieżąco współpracowali
ze Strażą Miejską i Ośrodkami Pomocy Społecznej, wspólnie prowadzili rozpoznanie
i kontrolowali miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne;
- dzielnicowi prowadzili spotkania z lokalnymi władzami, sołtysami oraz mieszkańcami
na temat osób bezdomnych i przypadków żebractwa;
- policjanci pełniący służbę patrolową i obchodową na bieżąco maja zlecane do realizacji
zadani związane z bezdomności i żebractwem;
- na stronie Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie ukazywały się kilkakrotnie
komunikaty dotyczące osób bezdomnych i samotnych, mówiące co zrobić w przypadku
spotkania takiej osoby. Jednocześnie przekazywane były te informacje do regionalnej
gazety, na łamach której również można było zapoznać się z nimi.

9

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, W TYM BEZPIECZEŃSTWO
W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, GRAFITI
W ramach profilaktyki związanej z bezpieczeństwem w miejscach publicznych policjanci:
- na bieżąco aktualizowali miejsca wymagające szczególnego patrolowania sporządzając
comiesięczną analizę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
węgorzewskiego, w której określono miejsca zaistniałych zdarzeń przestępczych
i kierowano w nie patrole prewencji Policji;
- mundurowi prowadzili stałe rozpoznanie środowiska przestępczego, czynności
te realizowali głównie dzielnicowi i funkcjonariusze pionu kryminalnego;
- podczas obchodu rejonu służbowego dzielnicowi w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości na bieżąco prowadzili rozmowy z osobami zainteresowanymi
oraz sporządzali wystąpienia do właścicieli oraz osób odpowiedzialnych za obiekty,
w których stwierdzono nieprawidłowości;
- dzielnicowi i profilaktyk podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach przestrzegali
ich przed kradzieżami w miejscach publicznych tj. marketach oraz środkach komunikacji
publicznej;
- policjanci podczas prowadzonych rozmów z interesantami, spotkaniach, min. z lokalnymi
władzami, sołtysami czy mieszkańcami powiatu węgorzewskiego, każdorazowo
przypominają o funkcjonowaniu Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz o aplikacji
„Moja Komenda”;
- podawano informację do „Węgorzewskiego Tygodnia” oraz na stronie internetowej
dotyczącą zaistniałych czynów przestępczych i propagowano sposoby zabezpieczania się
przed kradzieżami.
BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
N terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie miały miejsca następujące
imprezy masowe:
- „Naturalnie Mazury Festiwal Węgorzewo 2019,
- „Dni Węgorzewa”,
- ,,Dance Party nad Węgorapą”,
- ,,Beach Party”,
Przed rozpoczęciem imprez policjanci, a także funkcjonariusze służb ochrony zostali
poinstruowani i zapoznani z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Mundurowi
wraz z organizatorami dokonywali lustracji miejsc gdzie miały odbyć się imprezy masowe.
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK
W ramach działań związanych z zagadnieniem bezpieczny wypoczynek policjanci
wykonali następujące czynności:
- w ramach działań „Bezpieczne Wakacje” policjanci z KPP Węgorzewo przed
zakończeniem roku szkolnego, przeprowadzili 72 spotkań z dziećmi i młodzieżą,
rozmawiając i przekazując wiedzę na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji;
- w okresie wakacyjnym policjanci przeprowadzili 35 spotkania edukacyjnoprofilaktycznych z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami przebywającymi na obozach
i koloniach na terenie KPP Węgorzewo w celu promowania pozytywnych postaw
i zachowań poprzez wskazywanie alternatywnych form wypoczynku;
- podczas sezony letniego policjanci promowali akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo …nad
wodą” oraz aplikację „Bezpieczna woda”. Dzielnicowi w rozmowach ze społeczeństwem
promowali założenia i ideę „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Rozdawano także
ulotki, naklejki oraz plakaty z informacją o konkursie „Filmowy przeWODNIK”;
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- przeprowadzono 32 kontroli placówek letniego wypoczynku p/k bezpieczeństwa, w tym
24 wspólnie z Państwową Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Węgorzewie
i 8 wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Węgorzewie p/k sprawdzeń legalności funkcjonowania placówki poprzez sprawdzenia
zaświadczeń i w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej - nie stwierdzono
nieprawidłowości;
- informacje o prowadzonych działaniach zamieszano na stronie internetowej Komendy
Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz przekazywano lokalnym mediom tj. gazeta „Tydzień
węgorzewski”, „Węgorzewska gazeta”;
- w trosce o bezpieczeństwo osób wypoczywających na Mazurach, policjanci w okresie
maj-wrzesień pełnili służbę na wodach;
OFIARY PRZESTEPSTW
W ramach profilaktyki związanej z ofiarami przestępstw:
- policjanci włączyli się do akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przemocą”
i „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”. W ramach akcji udzielano porady dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie. Nawiązano współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Węgorzewie, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Budrach
i Pozezdrzu, – celem pełnienia dyżurów;
- policjanci włączyli się w projekt organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Węgorzewie ,,Pełni mocy – przeciw przemocy”;
- na łamach lokalnej gazety oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji
w Węgorzewie zamieszczane były artykuły poświęconej tej tematyce.
PRAWA CZŁOWIEKA
W ramach działań związanych z zagadnieniem praw człowieka:
- dzielnicowi i profilaktyk spotykali się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, gdzie omawiali tematy z zakresu praw człowieka. Głównym celem
tych spotkań było omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną
nieletnich. Omówiony został katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów
karalnych. Młodym przybliżono środki wychowawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny
i nieletnich.
IV. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Nietrzeźwi kierujący i zakazy
Nietrzeźwi kierujący
pojazdami
mechanicznymi

Kierujący pojazdami
mechanicznymi i
rowerami po użyciu
alkoholu

Nietrzeźwi kierujący
rowerami

Złamanie sądowego
zakazu prowadzenia
pojazdów

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

38

37

27

19

11

8

22

11

16

9

8

7

11

Wypadki drogowe
Rejon
zaistnienia
wypadków

Ilość
wypadków

Ilość
wypadków
ze skutkiem
śmiertelnym

Ogółem
zabitych

Ilość rannych

Ilość
wypadków
po alkoholu

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Węgorzewo

10

12

14

9

17

14

1

2

1

1

2

1

0

3

0

Budry

5

4

2

3

7

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Pozezdrze

3

3

5

7

4

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

18

19

21

19

28

22

1

2

1

1

2

1

1

3

1

Kolizje drogowe
Liczba kolizji drogowych
po alkoholu
2017
2018
2019
1
5
4
1
1
0
2
0
0
4
6
4

Liczba kolizji drogowych
Gmina Węgorzewo
Gmina Budry
Gmina Pozezdrze
OGÓŁEM

2017
95
9
25
124

2018
106
10
22
138

2019
109
10
21
140

Przyczyny wypadków i kolizji drogowych
Rodzaje przyczyn
Przekroczenie lub niedostosowanie
prędkości
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
Nieprawidłowe wyprzedzanie,
wymijanie, omijanie
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
na przejściach dla pieszych
Błędy osób pieszych
Inne przyczyny

2017

Wypadki
2018 2019

2017

Kolizje
2018
2019

8

9

6

24

34

11

3

3

6

18

19

26

2

5

3

37

31

37

3

1

1

1

2

2

0

0

1

0

1

0

3

2

23

48

52

65

V. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO REALIZACJI W 2020 ROKU
1. Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas”
2. Prowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
3. Zabezpieczenie sezonu letniego łącznie z cyklicznymi
i imprezami odbywającymi się na terenie powiatu.
4. Zapewnienie właściwego czasu reakcji na zdarzenie.
5. Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6. Kontynuacja dobrej współpracy z samorządami.
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przedsięwzięciami

