Odprawa roczna wągrowieckiej policji
8 stycznia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się narada roczna
podsumowująca wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wągrowcu w 2013 roku
W naradzie uczestniczył Pierwszy Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski, kadra kierownicza wągrowieckiej jednostki oraz
goście: Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu
Wągrowieckiego Tadeusz Synoracki, burmistrzowie i wójtowie, Prokurator Rejonowy w
Wągrowcu Renata Bocheńska- Bejnarowicz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Krzysztof Klupś i Komendant Straży Miejskiej w Wągrowcu Zbyszko Sygierycz.
Podczas narady Komendant Powiatowy Policji w Wągorwcu mł.insp.Tomasz
Francuszkiewicz wraz z zastępcą mł.insp. Maciejem Kuszem zaprezentowali wyniki
osiągnięte przez naszych funkcjonariuszy wraz z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego za 2013r.
Podkreślono ograniczenie przestępczości w roku 2013r. w porównaniu do roku ubiegłego,
zarówno zmniejszając dynamikę ogólną, przestępstw kryminalnych i w 7 najbardziej
dokuczliwych społecznie przestępstw tj. uszkodzeń ciała, bójek i pobić, kradzieży mienia,
kradzieży z włamaniami, kradzieży pojazdów, uszkodzeń mienia i przestępczości
rozbójniczej. Spadła o kilka punktów procentowych wykrywalność w poszczególnych
kategoriach przestępczości. Wynik 81,9 % ogólnej wykrywalności jest nadal bardzo wysoki.
Niepokojącą tendencją był wzrost kradzieży pojazdów,bo aż z 10 na 19 w 2013r. W zakresie
przestępczości gospodarczej i korupcyjnej jednostka osiągnęła bardzo dobre wyniki.
Odnotowano znaczącą poprawę w statystyce zdarzeń drogowych na terenie naszego powiatu.
Mniej wypadków, mniej kolizji (łącznie 509 takich zdarzeń), zmniejszyła się liczba rannych
do poziomu 31. W 29 wypadkach 4 osoby poniosły śmierć, 2 mniej niż w roku ubiegłym.
Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi było w mieście Wągrowcu, bo aż 293, z tego
aż 279 to kolizje, 14 wypadków, 10 osób rannych i 1 osoba poniosła śmierć. Najwięcej
tragicznych zdarzeń zanotowano na terenie gminy Wągrowiec, w 3 wypadkach 7 osób
rannych i 2 ofiary śmiertelne.
Nadal najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych to nadmierna prędkość, nieudzielenie
pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznego odstępu między pojazdami, alkohol
(11 nietrzeźwych sprawców zdarzeń drogowych w 2013r.).
W 2013r. zatrzymano 431 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i
rowerzystów, mniej tylko o 38 potencjalnych zabójców drogowych do roku ubiegłego.
Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w
Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe.
Policjantki i policjanci naszej komendy zorganizowali i przeprowadzili wiele działań w
zakresie prewencji kryminalnej i popularyzacji pracy Policji, jak turnieje wiedzy o ruchu
drogowym, akcje bezpieczna droga do szkoły, razem bezpieczniej, rowerem bezpieczniej do
celu, Policja seniorom. Informowaliśmy o nich na bieżąco na naszej stronie internetowej.

W imieniu samorządowców za zaangażowanie i pełną poświęcenia służbę podziękował
Starostwa Wągrowiecki Michał Piechocki. Wyrazy uznania za dobrą współpracę z Policją
wągrowiecką przekazała szefowa prokuratury Pani Renata Bocheńska-Bejnarowicz.
Komendant Francuszkiewicz podziękował za okazaną pomoc i wsparcie finansowe dla
jednostki ze strony samorządów lokalnych i WORD w Pile, która posłużyła na remonty
pomieszczeń w jednostkach, sprzęt dla wydziału ruchu drogowego czy łączność telefoniczą
społeczeństwa z dzielnicowymi.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski przekazał
zadania do realizacji dla jednostki na rok 2014r., głównie w zakresie dalszego ograniczania
przestępczości, poprawy wykrywalności, szybkiej reakcji na zdarzenia, podniesienia jakości
obsługi obywateli. Na ręce komendanta Francuszkiewicza przekazał podziękowania dla
funkcjonariuszy i pracowników KPP w Wągrowcu za służbę i pracę w 2014r. życząc dalszych
sukcesów.
http://www.wagrowiec.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1457
&Itemid=2

