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Obszar działania Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim obejmuje
1385 km kw i zamieszkiwany jest przez 60.554 osób (według stanu na 15 stycznia
2010), z czego 27 tyś. mieszkańców liczy stolica powiatu – Bielsk Podlaski. Powiat
ma charakter głównie rolniczy, posiada dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolnospożywczego, branży budowlanej. Przez jego teren wiodą szlaki komunikacyjne
łączące Zachód ze Wschodem oraz Północą I Południem, co jest ważnym aspektem
rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Charakterystycznym dla tego powiatu
jest także bogate dziedzictwo kulturowe i religijne, mające swój wyraz w
różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów.
Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wynosi 106
etatów policyjnych oraz 26,28 etatów pracowników cywilnych. Na dzień 1 stycznia
bieżącego roku służbę pełni 96 policjantów, wakatów jest 10.
Funkcjonująca na terenie powiatu, piątego pod względem powierzchni i
trzeciego pod względem liczby ludności w województwie podlaskim, Komenda
Powiatowa Policji, bezpośrednio obsługuje teren miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz
gmin Wyszki, Boćki, Orla. W tych trzech gminach, po jednym na każdą, mieszczą się
punkty przyjęć dzielnicowych.
Miasto i gminę Brańsk oraz gminę Rudka obsługuje bezpośrednio Posterunek
Policji w Brańsku, w którym służbę pełni jedenastu f-szy, w tym trzech dzielnicowych.
Na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim dominują drobne kradzieże
włamania do samochodów, obiektów handlowych i usługowych. Dość duża jest
ujawnialność nietrzeźwych kierujących, sprawców przestępstw narkotykowych a
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także bójek i pobić.
Zasadniczym zadaniem policji jest zapobieganie, zwalczanie i ograniczanie
przestępczości. Kierunki działań dla naszej jednostki zostały wyznaczone przez
Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wynikają one
m.in. z „Strategii Rozwoju Policji … „ oraz bieżących analiz dotyczących obciążenia
zadaniami służbowymi poszczególnych ogniw i komórek.
Przy

realizacji

zadań

wzięto

pod

uwagę:

społeczne

i

gospodarcze

uwarunkowania lokalne, położenie geograficzne powiatu, doświadczenia z realizacji
zadań w latach poprzednich, prognozy zagrożeń, realne i rzeczywiste możliwości
działania, doświadczenie, umiejętności policjantów i kadry kierowniczej naszej
jednostki.
Dynamika oraz wykrywalność przestępczości
Przestępczość ogółem. Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji
w Bielsku Podlaskim od pięciu lat utrzymywała się tendencja spadkowa ilości
popełnionych przestępstw (poza 2007 rokiem - gdzie na większą liczbę przestępstw
stwierdzonych wpłynęły czyny w liczbie 289 rozliczone w jednym postępowaniu pod
koniec 2007 roku). W 2011 roku odnotowano 1335 przestępstw i był to spadek w
stosunku do roku 2010 o 266 czynów, co według wskaźnika procentowego stanowi
spadek o 4,6% w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ miało rozliczenie w jednym
postępowaniu 504 przestępstw gospodarczych w 2010r. co jest wynikiem
pozytywnym. W stosunku do roku 2007 jest to wzrost o 4,2 %.

Rysunek 1. Dynamika oraz wykrywalność przestępczości (ogólna) w powiecie bielskim w latach 20002011
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Przestępczość

kryminalna.

W

2011

roku

zanotowano

675

przestępstw

kryminalnych, co jest wzrostem o 12,3 % w stosunku do roku ubiegłego, W stosunku
do roku 2007 jest to spadek o 4,5 %, a w stosunku do rekordowego 2003 roku
spadek wyniósł 52 %. W perspektywie ostatnich czterech lat przestępczość
kryminalna spadła o ponad połowę. Pomiędzy poszczególnymi przestępstwami nie
potwierdzono

związku

podmiotowego,

tak

więc

należy

z

dużym

prawdopodobieństwem stwierdzić, że na terenie powiatu nie działały zorganizowane
grupy przestępcze.

Rysunek 2. Dynamika oraz wykrywalność przestępczości kryminalnej w powiecie bielskim w latach
2000-2011

W 2011 roku osiągnięto wskaźnik o wykrywalności sprawców przestępstw –
84,2%, co daje drugie miejsce w województwie, jest on niższy o 4,5% od
ubiegłorocznego rekordowego pod względem wykrywalności. Spowodowane to było
między innymi brakami kadrowymi.
Przestępczość gospodarcza
W 2011 roku poziom pracy w zakresie przestępczości gospodarczej
kształtował się na dobrym poziomie. W tym roku udowodniono popełnienie 280
czynów przestępczych w prowadzonych 66 postępowaniach (o 7 więcej niż w 2010
roku). W czynach stwierdzonych uzyskano wzrost poziomu z roku 2008 jak i 2009,
co najmniej dwukrotnie z uwagi na prowadzone postępowanie tzw. wieloczynowe, w
którym jednej osobie zarzucono 101 czynów przestępczych a drugiej 75 czynów
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przestępczych.
Osiągnięte wyniki świadczą o zaangażowaniu w pracy służb policyjnych
realizujących tę specyficzną dziedzinę walki z przestępczością, tym niemniej należy
dążyć do zwiększenia ich efektywności. W strukturze przestępczości gospodarczej
dominowały takie przestępstwa jak oszustwa, w tym internetowe (35 postępowań),
wyłudzenie dotacji z ARiMR (3 postępowania), wyrób alkoholu etylowego bez
wymaganego zezwolenia (2 postępowania), kradzież energii elektrycznej (10
postępowań),

nielegalne odprowadzanie ścieków (1 postępowanie), kradzież

programów komputerowych ( 2 postępowania), kłusownictwo ( 2 postępowania).

Przemyt papierosów i alkoholu na terenie działania KPP stał się zajęciem
mało intratnym. Stwierdzono jedynie jedno przestępstwo i jedno wykroczenie
akcyzowe. Spadła liczba obcokrajowców zza wschodniej granicy odwiedzających
nasz kraj i zniknął problem ich działalności przestępczej w tym przedmiocie. Nie
trudnią się nim na skalę przestępczą również obywatele powiatu.

Rysunek 3. Dynamika przestępczości gospodarczej w porównaniu do przestępczości ogólnej i
kryminalnej w powiecie bielskim w latach 2000-2011

Podejrzani i aresztowani sprawcy przestępstw

Przestępstwa o charakterze kryminalnym z uwagi na swoją dokuczliwość
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społeczną postrzegane są zawsze jako najbardziej groźne, godzą one bowiem w
najistotniejsze dobra ludzkie, takie jak życie, zdrowie, mienie, czy wolność.
Wykrywalność sprawców tych przestępstw ma istotne znaczenie dla społecznego
poczucia sprawiedliwości. Zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 707
podejrzanym w tym przestępstw kryminalnych 299 podejrzanym (wzrost o 25), Z tej
liczby podejrzanych 6 zostało tymczasowo aresztowanych – spadek o 10.

Rysunek 4. Ustaleni sprawcy przestępstw oraz tymczasowo aresztowani w latach 2002-2011

Wybrane kategorie przestępczości

Służby policyjne odnotowały wzrost liczby przestępstw w kategorii „przeciwko
mieniu”, z 381 w 2010 roku do 535 w 2011 roku, co stanowi wzrost o 28,7 %.
Uzyskano wykrywalność 63,3 %. Jest ona wyższa w stosunku do roku 2010 o 0,8%.
W 2011 roku stwierdzono popełnienie 6 rozbojów, wymuszeń i kradzieży
rozbójniczych, ich liczba była niższa niż w roku 2010 o 2. Zatrzymano 7 sprawców
(o 2 mniej niż w 2010 roku). Uzyskano wykrywalność na poziomie 77,8% o 16%
niższa niż w roku ubiegłym.
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Rysunek 5. Dynamika rozbojów i wymuszeń rozbójniczych w latach 2002-2011

Odnotowano również wzrost ilości kradzieży z włamaniem ze 102 w roku
2010, do 115 w roku 2011, co stanowi wzrost o 11,3 % w stosunku do roku ubiegłego.
Porównując na przestrzeni ostatnich lat tego rodzaju przestępstwa, dynamika ma
tendencję spadkową.

Rysunek 6. Dynamika kradzieży z włamaniem w latach 2002-2011

Uzyskano wykrywalność oscylującą na poziomie 53,0 %. Jest ona niższa w
stosunku do roku 2010 o 6.9%. Wartość ta jest jedną z najwyższych w naszym
7

województwie.

Rysunek 7. Wykrywalność kradzieży z włamaniem w latach 2002-2011

W 2011 roku dokonano 151 przestępstw kradzieży, co stanowi wzrost o 41 w
stosunku do roku 2010. Wykrywalność wyniosła 46,7 % i była wyższa w stosunku do
roku ubiegłego o 6,2 %.

Rysunek 8. Zagrożenie kradzieżami w latach 2002-2011

W powiecie bielskim zagrożenie kradzieżami samochodów praktycznie nie
istnieje (stwierdzono kradzież 3 samochodów, w 2010 roku 4, w 2009 roku 1). Nie
udało się ustalić sprawców powyższego przestępstwa. Sąsiednie powiaty mają
zdecydowanie większe zagrożenie tą kategorią przestępczości. Wspólnie z nimi
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przeprowadzono działania mające na celu wyeliminowanie tej przestępczości.

Rysunek 9. Dynamika kradzieży samochodów w latach 2002-2011

Kolejną grupą przestępstw kryminalnych mających wpływ na stan porządku i
bezpieczeństwa publicznego stanowią czyny skierowane przeciwko życiu i zdrowiu
obywateli. W minionym roku nasz wysiłek został skierowany na środowisko
nieletnich, gdzie ujawniono szereg przestępstw do tej pory nie zgłaszanych Policji.
Zatrzymanie sprawców i przekazanie spraw do Sadu Rodzinnego w zdecydowany
sposób przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.
W tej kategorii liczba czynów stwierdzonych spadła z 56 w roku 2010 do 46 w
roku 2011. W 2011 roku 95,7% sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
zostało ustalonych i pociągniętych do odpowiedzialności karnej. W stosunku do roku
2010 nastąpił wzrost wykrywalności o 6,4%.
Z 27 do 26 spadła liczba przestępstw uszczerbku na zdrowiu,
wykrywalność w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 6,4 % .
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Rysunek 10. Dynamika przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w latach 2002-2011

Rysunek 11. Wykrywalność sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w latach 2002-2011

Przestępczość narkotykowa

Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetowych zadań
bielskiej policji. Utrzymano wysoki poziom efektywności pracy w tym zakresie. Liczba
stwierdzonych przestępstw w ostatnich latach jest ponad dwukrotnie większa w
porównaniu do podobnych do naszego powiatów. Statystycznie zanotowano wzrost
przestępstw z 107 w roku 2010 do 109 w 2011 roku. Popełnienie przestępstw
udowodniono 36 sprawcom, w tym pięciu nieletnim. Wszczęto 22 postępowania, na
takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Osiągnięto wykrywalność 100%. W
strukturze

przestępczości

narkotykowej

dominowało

posiadanie

środków

odurzających, odpłatne i nieodpłatne ich udzielanie zarówno dorosłym, jak i w
mniejszym zakresie nieletnim.
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Rysunek 12. Dynamika przestępczości narkotykowej w latach 2002-2011.

Najczęściej zażywanymi narkotykami są marihuana, amfetamina, tabletki
Ekstazy, oraz grzybki halucynogenne. Środki odurzające sprowadzane były z
Warszawy, Białegostoku oraz krajów: Belgii, Holandii. W niektórych przypadkach
sprawcy prowadzili nielegalne hodowle konopi indyjskich, pozyskiwali susz, a
następnie udzielali innym osobom z terenu powiatu bielskiego. W rejonie szkół
powiatu bielskiego zatrzymano jedna osobę pełnoletnią, która zajmowała się
rozprowadzeniem narkotyków na terenie placówek oświatowych.
Sprawcy przestępstw narkotykowych to ludzie młodzi w wieku od 17 do 28 lat.
W tym przedziale jest największe zapotrzebowanie na te środki oraz na takim
procederze można bardzo szybko dorobić się pieniędzy.

Przestępczość i patologie wśród nieletnich

W 2011 roku 3 nieletnich dokonało 44 czynów karalnych. W stosunku do
roku 2010 nastąpił spadek liczby nieletnich o 5 i liczby popełnionych przez nich
przestępstw o 10. Nieletni dopuścili się 3,3 % ogółu wszystkich przestępstw Jest to
jeden z najniższych wskaźników w województwie.
Nieletni dopuszczali się kradzieży cudzej rzeczy (2 przestępstw), bójka i
pobicie (11 przestępstw), rozboju (2 przestępstwa). Zanotowano 8 przypadków
udziału w przestępstwach narkotykowych pięciu nieletnich.
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Rysunek 13. Dynamika przestępczości nieletnich w latach 2002-2011.

Pod wpływem alkoholu ujawniono 35 osób małoletnich. (spadek o 12) z czego 6 było
płci żeńskiej. Na terenie szkół ujawniono 2 nieletnich będących pod działaniem
alkoholu (spadek o 1). Skontrolowano 78 punktów sprzedaży alkoholu podczas
działań pod nazwą „Nieletni” oraz „ Patrol szkolny”. Przeprowadzono również
działania w zakresie przeciwdziałania zjawisku sprzedaży alkoholu małoletnim w
Bielsku Podlaskim. Najpierw przeprowadzona została kampania informacyjno
edukacyjna w śród sprzedawców, a następnie działania kontrolne podczas których
ukarano mandatowo 7 osób za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym przez
ustawę.
Jednym z zadań bielskiej Policji jest ujawnianie osób sprzedających lub
podających alkohol osobom małoletnim (art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości)

oraz

rozpijających

takie

osoby

(art.

208

kk). W

2011

roku

przeprowadzono 15 postępowań sprawdzających z art. 43 ust 1 Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości oraz z artykułu 208 kk). Wszczęto jedno dochodzenie. Z
uwagi na niechętny stosunek pokrzywdzonych do współpracy z policją, wykrycie
sprawców powyższych występków jest niezwykle trudne, zwłaszcza, że w przypadku
art. 208 kk. należy udowodnić wielokrotne, powtarzające się zachowanie sprawcy.
Na terenie szkół powiatu bielskiego nie ujawniono środków odurzających.
Sprzedaż narkotyków stwierdzono w rejonie ulic Mickiewicza, Północnej, Targowicy
Miejskiej, 3 Maja. W rejonie szkół nie ujawniono sprzedaży narkotyków, pomimo
prowadzonych tam działań profilaktycznych. Policjanci w 2011 roku ujawnili 3
nieletnich posiadających środki odurzające, oraz 36 dorosłych wobec których
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przeprowadzono stosowne postępowanie zakończone aktem oskarżenia.
Reasumując stwierdzić należy, że stan porządku i bezpieczeństwa na terenie
wszystkich szkół był zadowalający. Z roku na rok obniża się poziom patologicznych
zachowań młodzieży szkolnej.

Zdarzenia przestępcze będące w zainteresowaniu opinii społecznej

Do przestępstw które bulwersowały opinię publiczną (wybrane przykłady)należy
zaliczyć:
1. W okresie od kwietnia 2010 roku do maja 2011 roku przede wszystkim na
terenie powiatu bielskiego pięciu jego mieszkańców dokonało 34 kradzieży z
włamanie, kradzieży do pojazdów skąd zabierali w celu przywłaszczenia
różnego rodzaju przedmioty oraz paliwo na szkodę firm oraz osób prywatnych.
Łączna wartość strat wynosi 17 902 zł, a samego paliwa zabrali 2077litrów.
2. W grudniu 2011 dwóch siedemnastolatków i osiemnastolatków mieszkańców
Bielsk Podlaskiego dokonało na cmentarzu rzymsko – katolickim przy ul.
Wojska Polskiego zniszczenia i uszkodzenia dwóch nagrobków. Przyznali się
do jego popełnienia.
3. W dniu 21 grudnia 2011 roku w Brańsku 40 – letni mieszkaniec Wyszkowa
wspólnie i porozumieniu z inną osobą dokonał rozboju na mieszkańcu
Brańska, w ten sposób, że podając się za funkcjonariusza Policji doprowadził
go do stanu bezbronności poprzez założenie na ręce kajdanek po czym
dokonał penetracji mieszkania i zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze
polskie i zagraniczne, złoto o łącznej wartości około 10 tyś zł.
4. W sierpniu 2011 roku na podstawie informacji operacyjnej ustalono, że 39 letni
mieszkaniec gminy Brańsk sprowadzał z państw Unii Europejskiej samochody
osobowe z wypożyczalni, gdzie w Polsce podrabiał umowę kupna –
sprzedaży, a następnie sprzedawał osobom prywatnym. W wyniku wstępnych
czynności zabezpieczono siedem samochodów bardzo dobrych marek. Ze
względu na rozwojowych charakter sprawy została ona przekazana do KWP w
Białymstoku.
5. W nocy z 9/10 sierpnia 2011 roku nieznani sprawcy używając farby w spreju
koloru czerwonego na budynku Synagogi Żydowskiej znajdującej się w Orli
zniszczyli trzy ściany poprzez namalowanie na nich znaków i napisów o treści
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faszystowskiej i antysemickiej. Pomimo podjętych działań do chwili obecnej
nie udało ustalić sprawców tego czynu.

Wartość mienia zabezpieczonego na poczet kar i roszczeń

W wyniku przestępstw dokonanych na terenie działania Komendy Powiatowej
Policji w Bielsku Podlaskim wyrządzone zostały szkody w mieniu o wartości 1783759
tj. o 1,36% większe niż w roku ubiegłym. Odzyskano mienie o wartości 155127 zł. W
roku 2011 zabezpieczono mienie o wartości 183388zł.

Rysunek 14. Wartość mienia zabezpieczonego na poczet kar i roszczeń w latach 2003-2011

Wartość

zabezpieczonego

mienia

stanowiła

9,72%

wartości

strat.

Zwiększenie wartości mienia zabezpieczonego i odzyskanego ma na celu uczynienie
działalności przestępczej nieopłacalną. Wskaźnik skuteczności bielskiej policji w tym
zakresie wyniósł 16,82 %.

Wybrane efekty działań służby prewencyjnej
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Bardzo duży wpływ na kształtowanie dyscypliny społecznej oraz zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa miały działania podejmowane przez funkcjonariuszy pionu
prewencji i ruchu drogowego.
Wykroczenia. Służby te w 2011 roku ujawniły łącznie 14341 wykroczeń, za
które w 458 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie. Ilość tych wykroczeń była
o17,6% niższa niż w roku ubiegłym. W strukturze wykroczeń tradycyjnie dominowały
wykroczenia drogowe. Za ich popełnienie sporządzono 236 wniosków o ukaranie, w
tym 46 za kierowanie pojazdami w stanie po użyciu alkoholu. Zmniejszenie ilości
wykroczeń spowodowane jest w głównej mierze przekazaniem fotoradaru do obsługi
Inspekcji Transportu Drogowego od lipca 2011r.
Wnioski o ukaranie. Skierowano do sądu 458 wniosków o ukaranie wobec
sprawców wykroczeń przeciwko mieniu i liczba ich była o 18% niższa niż w 2010
roku.
Mandaty.

Za

wykroczenia

represjonowane

w

drodze

postępowania

mandatowego ukarano łącznie 5813 osób na kwotę 984795 zł. W 2010 roku 7095
osób ukarano na kwotę 1280790 zł. Tak więc liczba ukaranych zmalała o 1282
osoby,

przy

oddziaływania

jednoczesnym

zminimalizowaniu

wychowawczego

poprzestano

zakresu
na

stosowania

pouczeniu

7622

środków
sprawców

wykroczeń (mniej o 1044).
Liczba

patroli.

Wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom

społecznym

w

Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim utrzymano wypracowany w
ubiegłym roku nowatorski system dyslokacji służby patrolowej.
W związku z wyczerpaniem możliwości zwiększenia liczby policjantów
patrolujących powiat, zwrócono się do samorządu miasta Bielska Podlaskiego o
sfinansowanie dodatkowych patroli pieszych. Projekt uzyskał akceptację radnych i
patrole te pojawiły się w centrum miasta oraz w rejonach najbardziej zagrożonych
osiedli miasta w okresie od 1 maja do 30 listopada 2011 roku. Łącznie pełniono 368
służb ponadnormatywnych.
Nie zdołano uzyskać liczby bezwzględnej policjantów skierowanych do służby
patrolowo -interwencyjnej, która wyniosła w roku 2011 5742 służb.
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Rysunek 15. Liczba policjantów skierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej

Dzielnicowi. Wzorem

lat ubiegłych

utrzymywano

wysoki

wskaźnik

udziału

dzielnicowych w służbie obchodowej, który wyniósł 56,4 %. W okresie letnim
dzielnicowi odbyli kilka spotkań z mieszkańcami swoich rejonów, szczególnie w
okresie organizowanych imprez i festynów letnich, wykorzystując specjalnie do tego
celu zakupiony namiot. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogli poznać swoich
dzielnicowych i podzielić się z nimi uwagami i spostrzeżeniami na temat stanu
porządku i bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.
Ponadto policjanci KPP w Bielsku Podlaskim w 2011roku:
•

przeprowadzili łącznie 5442 interwencji (mniej605), w tym 1112 domowych
(więcej o 66),

•

•

przeprowadzili 583 wywiady,o 109mniej z czego:
◦

301 na potrzeby Sądów i Prokuratur,

◦

213 na potrzeby jednostek Policji,

◦

69 na potrzeby innych podmiotów.

za popełnienie przestępstw i wykroczeń oraz do wytrzeźwienia osadzili łącznie
351 osób (o 109 mniej); z czego 157 za popełnienie przestępstwa (o 9 więcej),
58 na polecenie sądu lub prokuratury i 177 osób do wytrzeźwienia o (84
mniej)

•

skierowali 58 wniosków do Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

•

wylegitymowali 12359 osób,
16

•

zatrzymali 145 uprawnienia do kierowania (o 37 mniej) i 10129 dowodów
rejestracyjnych (o 73 więcej).

Ruch drogowy

W 2011 roku na drogach powiatu bielskiego przybyło 723 pojazdów,
zwiększając tym samym liczbę zarejestrowanych pojazdów do 39.926, poruszających
się na naszych drogach.
Wypadki drogowe. W 2011 roku zaistniało 54 wypadków drogowych (wzrost
o 9), w których stwierdzono 11 osób zabitych (wzrost o 1) oraz 57 osób
rannych (spadek o 4). Kolizji drogowych zarejestrowano 476 (wzrost o 8).

W szczegółowym rozbiciu wygląda to następująco:
•

Na terenie miasta Bielsk Podlaski było 14 wypadków w których 2 osoba
zginęła a 18zostało rannych. Kolizji drogowych odnotowano 163.

•

Na drodze krajowej nr 19, na odcinku rzeka Narew – Piotrowo
Krzywokoły, było 17 wypadków, w których zginęły 4 osoby a 21 doznało
obrażeń ciała. Kolizji drogowych odnotowano - 113.

•

Na drodze krajowej nr 66, na odcinku Mień - Malinniki odnotowano -11
wypadków w których 11 zostało rannych. Kolizji drogowych na tej
drodze odnotowano 64.

•

Na drodze wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Szczyty
Dzięciołowo było 2 wypadki w których dwie osoby ranne. Kolizji
drogowych odnotowano 26.

•

Na drodze wojewódzkiej nr 681 na odcinku Niemyje Stare – Wólka
Pietkowska był 2 wypadek w którym 2 osoby ranne. Kolizji drogowych
odnotowano 14.

•

Na pozostałych drogach powiatowych i gminnych było 8 wypadków w
których 6 osób zginęło

a 3 osoby odniosły obrażenia ciała. Kolizji

drogowych odnotowano 96.
W 2010 roku zagrożone miejsca na terenie miasta Bielsk Podlaski to ulica
Mickiewicza, skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Widowskiej, Mickiewicza i 3-go Maja i
Kościuszki oraz skrzyżowanie ulic Białowieskiej i Kleszczelowskiej. Najpoważniejsze
wypadki miały miejsce w sierpnia 2011 roku na drodze krajowej nr 19 w rejonie
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miejscowości Andryjanki, w wyniku którego 1 osoba zginęła oraz 03 sierpnia 2011
droga powiatowa Bielsk Podlaski – Hryniewicze Duże gdzie 1 osoba zginęła a 1
została ranna.
Na pozostałych drogach zdarzenia drogowe występowały w różnych punktach
i nie wyodrębniono miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Rysunek 16. Ilość pojazdów zarejestrowanych w powiecie bielskim w latach 2003-2011

Rysunek 17. Liczba wypadków w latach 2003-2011
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Rysunek 18. Ilość kolizji w latach 2003-2011

Rysunek 19. Ilość zabitych w wypadkach w latach 2003-2011
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Rysunek 20. Ilość rannych w latach 2003-2011

Nietrzeźwi kierujący. Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących służy
poprawie bezpieczeństwa. W 2011 roku bielscy policjanci ujawnili 331 nietrzeźwych
użytkowników dróg, wobec 432 w roku ubiegłym (spadek o 11). Zbadano stan
trzeźwości 6707 kierujących o 3214 więcej niż w 2011r oraz 68 na zawartość
narkotyków.

Rysunek 21. Liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców w latach 2003-2011
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Wideokamera.

Poprawie

bezpieczeństwa

represjonowanie

kierowców znacznie

na

drogach

służyło

również

dozwoloną prędkość.

przekraczających

Nieocenionym narzędziem do realizacji tego celu okazało się urządzenie rejestrujące
prędkość typu

„Wideokamera”. Urządzenie „fotoradar” w czerwcu zostało

przekazane do Inspekcji Transportu Drogowego.
Liczba ujawnionych wykroczeń przez „Wideokamerę” wyniosła 1849.
Dotyczyły następujących wykroczeń: Przekroczenie dopuszczalnej prędkości (1215),
przejeżdżanie (najeżdżanie) ciągłej linii (102), nieprawidłowa zmiana kierunku jazdy
lub pasa ruchu( 36), niedostosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych (101),
nieprawidłowe wyprzedzanie(120), nieustąpienie pierwszeństwa pieszym (6), inne
(269).

Liczba nałożonych mandatów karnych 1724 na kwotę 399 380 zł, liczba

sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego (20), pouczenia (21),
łączny efektywny czas pracy urządzenia (1648 h), przejechano kilometrów (33756).
Ogółem w 2010 roku policjanci ruchu drogowego zastosowali w stosunku do
uczestników ruchu 4530 środków prawnych , w tym: nałożyli4063 mandatów karnych,
pouczyli 371osób.
Z kategorii wpływających

na

bezpieczeństwo

udokumentowano 2483

przekroczeń prędkości, nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu w 824 przypadkach,
nieprawidłowe wyprzedzanie w 59 przypadkach, naruszenie przepisów o zachowaniu
się wobec pieszych w 3 , wykroczenia popełnione przez pieszych w 45 przypadkach .
Zbadano stan trzeźwości 9921osobom o 3214 więcej niż w 2010r.
Liczba policjantów RD. Bezwzględna liczba policjantów RD kierowanych do
służby na drogach wyniosła średnio 8 policjantów na miesiąc spadek o jeden
ponieważ policjantka przebywała na urlopie macierzyńskim .
Liczba poszkodowanych ( rannych) w zdarzeniach drogowych w ostatnich
latach ma tendencję spadkową.
Działalność profilaktyczna
Bielska Policja podejmuje działania z zakresu rozpoznania profilaktycznej
pracy na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej.
Prowadzone są liczne spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi
w ramach programów:
1. - „Stop patologiom”
2. - „Prewencja na start”
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3. - „Uwaga zagrożenie”

„Stop patologiom”
Celem głównym programu jest zapobieganie zwiększaniu się liczby przestępstw
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi praz popularyzowaniu wśród społeczeństwa wiedzy o
patologiach społecznych: narkomania, alkoholizm.
W ramach realizacji w/w programu w 2011r. zorganizowano łącznie 48 spotkań z
dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi(rodzice, kadra pedagogiczna) dot.
Zjawiska narkomanii, alkoholizmu, przestępczości nieletnich, które objęły 2019 osób.
W 2011r. policjanci dokonywali również licznych kontroli punktów sprzedaży alkoholu
pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. Kontrolowali w/w punkty w ramach działań
„Patrol szkolny”. Przeprowadzono 21 patroli, a ich efektem była kontrola 32 takich
miejsc, pod wpływem alkoholu nie ujawniono osób nieletnich, natomiast 8 osób paliło
papierosy. Przeprowadzono 60 rozmów profilaktycznych. Kontynuowano współpracę
z Miejską oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach której Policjanci kontrolowali
wspólnie punkty sprzedaży alkoholu pod kątem sprzedaży osobom nieletnim
(kontrolowano wspólnie 30 punkty). W ubiegłym roku dzielnicowi przeprowadzili 57
kontroli sklepów pod kątem naruszenia przepisów z „Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Niejednokrotnie kontrole były związane
z prowadzonymi na terenie działa tut. KPP kampanii, takich jak: „Alkohol nieletnim
dostęp wzbroniony”, „Ogólnopolski dzień odpowiedzialnej sprzedaży”, „Pozory mylą,
dowód nie”. W związku z prowadzonymi działaniami kolportowano plakaty, ulotki i
materiały profilaktyczne na terenie lokali gastronomicznych szkół, a także podczas
festynów. Współpracowano z Hufcem ZHP w Bielsku Podlaskim. Należy zaznaczyć,
że również na terenie miasta organizowane były festyny dla dzieci i młodzieży
promujących zdrowy styl życia. W powyższe przedsięwzięcia włączały się: Fundacja
Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej oraz Hufiec ZHP
organizując Happeningi oraz Parafiady dla społeczności miasta.

W ramach tych programów prowadzone są działania:
- „Bezpieczne ferie”
- „Bezpieczne wakacje”
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- „Bezpieczna droga do szkoły, domu”
Oraz liczne, cyklicznie prowadzone akcje czy konkursy takie jak:
- Działania „Stop patologiom”
- Działania „Nie bądźmy obojętni”
- Konkurs „Nasze bezpieczeństwo”
Działania profilaktyczne
Bielska Policja podejmuje działania z zakresu rozpoznania profilaktycznej pracy na
rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej. Prowadzone
są liczne spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w ramach
programów :
- „Sto patologiom”
-„Prewencja na start”
-„Uwaga zagrożenie”.
W ramach tych programów prowadzone są działania:
-„Bezpieczne ferie”
-„Bezpieczne wakacje”
-„Bezpieczna droga do szkoły, domu”
Oraz liczne, cyklicznie prowadzone akcje czy konkursy takie jak:
- Działania „Stop patologiom”
-Działania „Nie bądźmy obojętni”
-Konkurs „Nasze bezpieczeństwo”
Przykłady realizacji działań programów prewencyjnych w załaczeniu do niniejszej
informacji:

„Bezpieczne wakacje/ferie”
Program mający na celu ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci i
młodzieży oraz zapewnienie wszystkim osobom korzystającym z różnych form
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wypoczynku , warunków do bezpiecznego spędzania czasu . W 2011 roku
przeprowadzono łącznie 45 spotkań edukacyjnych z dziećmi w wieku szkolnym i
przedszkolnym w powiecie bielskim, które były skierowane do (3760) odbiorców.
Przeprowadzając wyżej wymienione zajęcia współpracowano z Państwową Strażą
Pożarną , Strażą Leśna, Sanepidem

oraz WOPR. Ofertę wakacyjną dodatkowo

wzbogacono poprzez liczne własne inicjatywy takie jak: „Dni Otwarte „, „ Działania
Turysta”, oraz utworzenie „Ruchomego punkty informacyjnego” wspólnie z WOPR na
terenie miejskiej pływalni. Wszystkie działania cieszyły się wielkim zainteresowaniem
wśród dzieci jak i dorosłych. W ramach innowacyjnych form działań „Bezpieczne
wakacje 2011” pracownicy bielskiej Policji rozpoczęli od zorganizowania akcji pn. „
Powitanie Lata „ przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Kreatywny Bielsk „
skierowany dla mieszkańców miasta . Działania zostały przeprowadzone przy Miejski
Ratuszu i połączono z akcją organizowaną przez w/w stowarzyszenie

„ Świeć

przykładem”. W czasie trwania spotkania przeprowadzono znakowanie mienia , w
głównej

mierze

rowerów,

dodatkowo

uczestnicy

mogli

otrzymać

kamizelki

odblaskowe. Dla młodszych uczestników zorganizowano konkurs połączony z loterią
fantową o tematyce bezpieczeństwa w czasie wakacji. W działania zaangażowali się
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, Dzielnicowi oraz funkcjonariusze Straży
Granicznej, którzy prezentowali radiowozy i sprzęt będący na wyposażeniu.
Podobnie jak w roku poprzednim podtrzymano współpracę z Fundacją Domów
Kultury

Prawosławnej

w

Bielsku

Podlaskim

uczestnicząc

w

Parafiadzie

organizowanej dla mieszkańców miasta. Podczas spotkania obok władz miasta oraz
duchownych, pracownicy oraz pracownicy oraz policjanci zorganizowali stoisko
profilaktyczne dla uczestników parafiada dodatkowo miała miejsce prelekcja na temat
bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz promowania zdrowego stylu życia.
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Po raz pierwszy pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej nawiązali
współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Niewinie Borowym. Przy udziale
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim zorganizowano jedno dniowe
spotkanie – szkolenie dla dzieci oraz ochotników strażaków pod nazwą „ Pożyteczne
Wakacje”. Pracownicy cywilni przekazywali treści prewencyjne związane

z

zagrożeniami w okresie wakacyjnym, zwracając szczególną uwagę na wciąż
pojawiającą się wypadkowość przy pracach polowych z udziałem dzieci. Takie
spotkanie było bardzo atrakcyjną formą omówienia w/w zagrożeń, gdyż odbywało się
w wolnej przestrzeni podczas pracy maszyn rolniczych. Ponadto przy udziale
strażaków odbył się profesjonalny pokaz sprzętu wykorzystywanego przy wypadkach
oraz akcjach gaśniczych.

„Sto Patologiom”
Celem

głównym

programu

jest

zapobieganie

zwiększaniu

się

liczby

przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ustawy o wychowaniu w
tzezwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

oraz

popularyzowaniu

wśród

społeczeństwa wiedzy o patologiach społecznych: narkomania, alkoholizm.
W ramach realizacji w/w programu w 2011 roku zorganizowano łącznie 20 spotkań z
dziećmi i młodzieżą

oraz osobami dorosłymi (rodzice, kadra pedagogiczna) dot.

Zjawiska narkomanii , alkoholizmu, przestępczości nieletnich, które objęły 727 osób.
W 2011 roku policjanci dokonywali również licznych kontroli punktów sprzedaży
alkoholu pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. Kontrolowali w/w punkty w ramach
działań „Patrol szkolny”.
Przeprowadzono 21 patroli, a ich efektem była kontrola 32 takich miejsc, pod
wpływem alkoholu nie ujawniono osób nieletnich, natomiast 8 osób paliło papierosy.
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Przeprowadzono 60 rozmów profilaktycznych. Kontynuowano współprace z Miejską
oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnymi
Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach której Policjanci kontrolowali wspólnie
punkty sprzedaży alkoholu pod kątem sprzedaży osobom nieletnim (kontrolowano
wspólnie 30 punkty). W ubiegłym roku dzielnicowi przeprowadzili 57 kontroli sklepów
pod kątem naruszenia przepisów z „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu

alkoholizmowi”.

Niejednokrotnie

kontrole

były

związane

z

prowadzonymi na terenie działania tut. KPP kampanii, takich jak: „Alkohol nieletnim
dostęp wzbroniony”, „Ogólnopolski dzień odpowiedzialnej sprzedaży „ , „Pozory mylą,
dowód nie”. W związku z prowadzonymi działaniami kolportowano plakaty, ulotki i
materiały profilaktyczne na terenie lokali gastronomicznych, szkół, a także podczas
festynów. Współpracowano z Hufcem ZHP w Bielsku Podlaskim. Należy zaznaczyć ,
że również na terenie miasta organizowane były festyny dla dzieci i młodzieży
promujących zdrowy styl życia. W powyższe przedsięwzięcia włączyły się: Fundacja
Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej oraz Hufiec ZHP
organizując Happeningi oraz Parafiady dla społeczności miasta.
Ponadto Komenda Powiatowa Policji włączyła się liczne w kampanie
profilaktyczne tj:” 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć”. W ramach
prowadzonych działań na terenie tut. Komendy utworzono punkt informacyjny , w
którym stażyści kolportowali ulotki dotyczące ochrony praw człowieka w tym również
cudzoziemców przebywających w Polsce. W ramach współpracy rozdysponowano
materiały profilaktyczne do licznych bielskich przychodni oraz MOPS.W ramach „
Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni
KPP prowadzili dyżury w utworzonym punkcie informacyjnym . Udzielane informacje
dotyczyły wsparcia samej osoby ofiary, informowano o prawach przysługującym
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pokrzywdzonym oraz wskazano inne formy pomocy. Działania prowadzono wspólnie
z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Fundament”.
Ze względu na rosnącą liczbę oszustw na szkodę ludzi starszych, przez osoby
podające

się

za

członków

rodziny

lub

przedstawicieli

różnych

instytucji

podejmowano cykliczne czynności zmierzające do zapobiegania tego typu
zdarzeniom. Dbając o bezpieczeństwo swoich mieszkańców pracownicy Zespołu
Prewencji Kryminalnej KPP opracowali apel , który miał na celu przestrzeganie o
formach oszustw „na wnuczka”. W ramach podjętej współpracy z telewizją Kablową
Hajnówka opracowany apel był dołączany do faktur za dostęp do Internetu

i

przesyłany do odbiorców naszego miasta. Ponadto przy współpracy z Osiedlowym
Domem Kultury zorganizowano spotkania dla uczestników Klubu Seniora oraz
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a w ramach tych spotkań poruszano
kwestie oszustw, gdzie w głównej mierze ofiarami są osoby starsze.

„Bezpieczna droga do szkoły, domu”
Celem programu jest poszerzenie wiedzy najmłodszych uczniów szkół
podstawowych na temat bezpieczeństwa w ruch drogowym. W 2011 roku
przeprowadzono 85 spotkań z dziećmi klas 0-III szkół podstawowych oraz
przedszkolaków w powiecie bielskim(4028 odbiorców). Prowadzono kampanię
medialną o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym poprzez

współpracę z

telewizjami kablowymi ( zamieszczono ulotkę informacyjną w Telewizji Kablowej
Hajnówka oraz Telewizji Kablowej Multimedia). Ponadto ukazywały się artykuły w
Kurierze Porannym oraz liczne informacje na stronie internetowej KWP i KPP.
Inicjatywą własną jednostki było przeprowadzenie akcji „ Pieszy na medal”.
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Zajęcia skierowane były dla pierwszoklasistów jednej z bielskich szkół podstawowych
i odbyła się na terenie miasta i miała na celu pokazać najmłodszym uczestnikom
dróg w jaki sposób teoria dotycząca zasad ruchu drogowego sprawdza się w
praktyce. Spotkanie rozpoczęło się w amfiteatrze miejskim, gdzie przypomniano
zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie dzieci przećwiczyły
przechodzenie po pasach przy sygnalizatorze świetlnym oraz poznawały znaki
drogowe.
W ramach prowadzonych działań zwrócono się z prośbą o zakup odblasków
do lokalnych samorządów, ale także do firm ubezpieczeniowych oraz innych
instytucji. W bieżącym roku udało się nawiązać współpracę z Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „ Małe
Marzenia”, które ufundowano 150 sztuk odblasków. Łączna liczba odblasków które
udało się pozyskać wyniosła 555 sztuk.
Ponadto przeprowadzono konkurs „ Nasze Bezpieczeństwo” pod patronatem
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim dla uczniów szkół podstawowych
powiatu bielskiego. Konkurs miał na celu przygotowanie dzieci do bezpiecznego
wypoczynku podczas wakacji, a przede wszystkim ukształtowanie nawyków unikania
zagrożeń. Dzięki ofiarności licznych sponsorów udało się pozyskać środki finansowe
które umożliwiły zakup bardzo atrakcyjnych nagród dla wszystkich uczestników
konkursu jak również zakupiono upominki z myślą o wykorzystaniu ich podczas loterii
fantowych w czasie festynów rodzinnych.

„Przemoc w rodzinie”

Na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim prowadzona jest procedura
„Niebieskiej karty”, która na dzień 31.12.2011 obejmuje 39 rodzin. Na terenie
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miasta Bielsk Podlaski 16 rodzin, na terenie gmin Bielsk Podlaski, Boćki, Orla 15
rodzin ,na terenie gminy Brańska 8 rodzin. W 2011r. zmniejszyła się liczba rodzin
objętych procedura niebieskiej karty.
W analizowanym okresie statystycznym policjanci przeprowadzili łącznie 542
interwencje domowe. Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w
rodzinie (Niebieskich kart) wyniosła 71. W znacznej mierze były to interwencje
przeprowadzane w większości na terenie miasta(48), w terenie wiejskim (23).
W omawianym okresie czasu odnotowano 220 ofiar przemocy, (2011r 98ofiar). Najczęściej były to kobiety(142), (2011r. -67 kobiet). W większości sytuacja
taka niekorzystnie odbijała się na nieletnich(62), (2011r -19). Liczba sprawców
przemocy pod wpływem alkoholu wyniosła 76 osób, (2011r- 53 osoby). Wszczęto 12
postępowań

przygotowawczych

dotyczących

przemocy

domowej,

w

której

prowadzona była procedura NK, przeciwko sprawcom znęcania. Zakończono aktem
oskarżenia 8 postępowań, (w 2011. wszczęto 6 postępowań, 3 zakończono aktem
oskarżenia).
Policja w tym temacie współpracowała z Ośrodkami Pomocy Społecznej,
Sądem

Rodzinnym

i

kuratorami,

Komisjami

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – do instytucji skierowano
łącznie 210 pism.

Liczba interwencji i czas reakcji na zdarzenie. Średni czas oczekiwania na
interwencje w terenie miejskim wyniósł 6m 34s i skrócił się o 1m 13s przy
zakładanych 7min. W terenie pozamiejskim średni czas na przybycie patrolu wynosił
16m 19s i skrócił się o 19s przy zakładanych 17 min. Opóźnienia wynikały
najczęściej z powodu dużych odległości, trudnych warunków atmosferycznych,
realizacji w tym samym czasie innych interwencji. Miernik ten jest monitorowany na
bieżąco dzięki wprowadzeniu Elektronicznego Rejestru Interwencji. Umożliwia to
bieżące analizowanie poprawności dyslokacji służby patrolowej.
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Rysunek 24. Średni czas oczekiwania na interwencję w poszczególnych miesiącach 2011 roku.

Rysunek 25. Liczba interwencji w terenie pozamiejskim oraz ich ilość podjęta w czasie do17 min.

Doskonalenie zawodowe policjantów
Zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia jak też tematy zlecane przez
KWP w Białymstoku i zagadnienia wynikające z potrzeb bieżących. Przeprowadzono
również szereg szkoleń z udziałem psychologów KWP, w trakcie których poruszana
była tematyka m.in. alkoholizmu, agresji oraz „wypalenia zawodowego”, procedury
„Niebieskiej Karty”, taktyki i techniki interwencji, zajęć wychowania fizycznego oraz
wyszkolenia strzeleckiego.
O jakości kadry świadczyć może

m.in. liczba wyróżnień w formie nagród

pieniężnych udzielonych przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Wyróżnił on 18 funkcjonariuszy KPP w Bielsku Podlaskim nagrodami pieniężnymi na
łączną kwotę 10. 600 zł. Dwóch policjantów, w uznaniu ich zaangażowania i
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dotychczasowej postawy otrzymało przedterminowy awans na wyższy stopień
policyjny. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył dwóch policjantów
odznakami

„Zasłużony

Policjant”,

natomiast

prezydent

RP

nadał

trzem

funkcjonariuszom naszej jednostki medale za Długoletnią Służbę.

Wsparcie i pomoc samorządu
Nie do przecenienia jest wsparcie udzielane Policji przez samorządy lokalne.
Płatne służby patrolowe. Samorząd miejski Bielska Podlaskiego przeznaczył
kwotę 49600 zł na dodatkowe płatne służby patroli pieszych, które znacznie
przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego miasta.
Przekazał w formie darowizny rzeczowej urządzenie do badania stanu trzeźwości
„Alco blow” i 20 zestawów do wykrywania narkotyków w ślinie oraz książki, plakaty,
ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wartość darowizny rzeczowej wyniosła 5265zł. Także przekazano kwotę 25tysięcy
złotych na remont Komendy.
Gmina Bielsk Podlaski przekazała kwotę 10 tyś. na zakup wykładzin i mebli.
Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 25 tysięcy na remont dziedzińca komendy.
Zakup paliwa do radiowozów. Gminy Orla i Wyszki przekazały odpowiednio
4000 zł, 3000 zł, (łącznie 7000 zł) na zakup paliwa i lustra weneckiego ze sprzętem
audiowizualnym, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa powiatu i gmin.
Gmina Miejska Brańsk, Gmina Wiejska Brańsk i Gmina Rudka przekazały
odpowiednio

3.130 zł, 5161 zł, 1709 zł (łącznie 10 tys zł) na zakup paliwa i

komputerów wraz z oprogramowaniem . Wpłynie to na poprawę warunków pracy
funkcjonariuszy PP w Brańsku oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brańsk i
gminy Brańsk- Rudka.
Wartość darowizn wyniosła łącznie 135.065.02 zł.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wymienione podmioty, nie bacząc na
różnorodne potrzeby własne, dostrzegły konieczność zainwestowania w lokalne
bezpieczeństwo.

Bez

wsparcia

zewnętrznego,

nie

jest

możliwe

znaczące

modernizowanie wyposażenia bielskiej policji.
Wszystkie wymienione przedsięwzięcia znacząco poprawiły warunki służby
bielskich policjantów, czyniąc ich służbę efektywniejszą i lepiej postrzeganą
społecznie.
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Rysunek 26. Dofinansowanie bielskiej policji przez samorządy w 2011 roku.

Remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim rozpoczęto i
zakończono w 2011 roku. Prowadzono prace docieplające na zewnątrz oraz
budowlane wewnątrz budynku. Powyższe prace niewątpliwie wpłyną na zmniejszenie
zużycia ciepła centralnego ogrzewania redukcję emisji CO2 oraz poprawi walory
estetyczne obiektu.

Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi

Doskonalono

współpracę

Policji,

realizowano

szereg

przedsięwzięć

i

wspólnych działań m.in. ze Strażą Pożarną, Strażą, Graniczną, Poradnią
Pedagogiczna-Psychologiczna,

Miejską

i

Gminną

Komisją

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Sanepidem, Hufcem, Urzędem Pracy, PCK.
Osiągnięcie zaprezentowanego stanu porządku i bezpieczeństwa w powiecie
nie byłoby możliwe bez aktywności społeczności lokalnej przejawianej na rzecz jego
poprawy, oraz wszystkich instytucji i organizacji działających w powiecie.
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Na szczególne uznanie zasługuje działalność Sądu i Prokuratury. Bez dobrej
współpracy tych instytucji z bielską Policją, nie byłoby możliwe skuteczne
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców różnorodnych przestępstw i
wykroczeń.
Społeczna ocena i zaufanie do Policji

Ludzie nie oczekują naszych sukcesów, lecz chcą:
•

Życzliwego dyżurnego, który szybko skieruje do kompetentnego policjanta (
poprawa pracy służby dyżurnej i właściwa reakcja na zgłoszenie),

•

szybkiej i skutecznej interwencji, jak również chcą widzieć patrole policyjne
i dzielnicowych w miejscu swojego zamieszkania, któremu mogą przekazać
swoje uwagi i spostrzeżenia ( zwiększenie liczby patroli)
W 2011 roku na zlecenie KWP w Białymstoku na terenie poszczególnych

powiatów przeprowadzono badania ankietowe opinii społecznej (próba 132 osoby).

Rysunek 22. Ocena pracy bielskiej Policji

To opinie mieszkańców pozwalają nam na wyłonienie tych zagadnień,
problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Obywatel chce uzyskać od
Policji profesjonalną i natychmiastową pomoc. Dlatego doskonalimy działanie służb
dyżurnych, patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych.

Rysunek 23. Czy miejsce zamieszkania jest bezpieczne i spokojne?
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Wyniki

w/w

badań

społecznych

są

zbieżne

z

badaniami

OBOPu,

realizowanymi na zlecenie KGP i są najkorzystniejsze w ciągu ostatnich lat.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku w miejscu
zamieszkania podjętych zostało szereg działań we współpracy z samorządem
terytorialnym i jemu podległych jednostek. Prowadzono działania mające na celu
zapobieganie dewastacji mienia. Kontrolowano place zabaw, klatki schodowe,
piwnice.
Kontynuowano realizację także szereg akcji prewencyjnych, skierowanych do
ogółu społeczeństwa, prowadząc cykliczne i doraźne spotkania z mieszkańcami w
różnych formach.
Reasumując stwierdzam, że przyjęte do realizacji zadania w 2011 roku w
zdecydowanej większości zostały wykonane. Osiągnięto pozytywne, niejednokrotnie
znacznie wyższe wyniki od zaplanowanych.
Kategorie

przestępstw,

w

których

nie

zdołano

w

pełni

osiągnąć

zadowalających wyników będą w tym roku objęte szczególnym zainteresowaniem
oraz prowadzone będą nasilone działania.

Opracował:

Akceptował:

Pierwszy Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji
w Bielsku Podlaskim.

Komendant Powiatowy Policji
w Bielsku Podlaskim

mł.insp. Arkadiusz Sidorski

mł. insp. Wojciech Rutkowski

Wykonano egz. pojedynczy
- powielono i rozesłano według rozdzielnika
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Załącznik do rocznego sprawozdania z działalności oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku

Wybrane działania prowadzone we współpracy z naszymi partnerami w
dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

1. Konkurs „Nasze bezpieczeństwo 2011”
25.05.2011r. -finał powiatowy

Po powitaniu uczestników przez Komendanta Powiatowego Policji 9 trzyosobowych
drużyn szkolnych z terenu powiatu bielskiego przystąpiło do rozwiązywania testu wiedzy o
bezpieczeństwie.

Warunkiem przystąpienia do finału było wykonanie plakatu dot. bezpieczeństwa w Internecie.
Po części oficjalnej odbył się pokaz umiejętności policjantów z Oddziałów Prewencji w
Białymstoku.

1

I miejsce i nagrodę w postaci rowerów zdobyła drużyna z Zespołu Szkół w Orli.
2. Działania „Bezpieczne ferie 2011”
- DNI OTWARTE JEDNOSTKI 25.01.2011

W dniu 25 stycznia 2011r pracownicy KPP w Bielsku Podlaskim zorganizowali dni otwarte
jednostki, podczas których gościli dzieci spędzające ferie zimowe w GOK-u w Orli.

Goście mięli okazję zwiedzić dyżurkę, PdOZ i pokój techników, gdzie można było wykonać
daktyloskopię. Na świetlicy przypomniano informacje związane z bezpieczeństwem podczas
wypoczynku zimowego- pomogli w tym dzielnicowy oraz pracownik KRUS.

2

Na zakończenie dzieci miały okazję obejrzeć przybory użyteczne w codziennej pracy
policjanta, a także radiowozy policyjne.

3. „Bezpieczne wakacje” 2011r.

Powitanie lata-akcja „Świeć przykładem”

Pokaz tresury psów służbowych

4. „Bezpieczna droga do szkoły/domu” 2011

Spotkanie profilaktyczne prowadzone wspólnie z funkcjonariuszem Powiatowej Straży
Pożarnej
3

5. „Nie ufaj bezGRANICznie”

6. „Uwaga oszuści!”

Spotkania dot. handlu ludźmi.

Spotkanie dla słuchaczy „Uniwersytetu
Trzeciego Wieku”
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