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Dobra społeczna ocena pracy Policji Warmii i Mazur,
spadek przestępczości, wzrost wykrywalności,
słowa uznania ze strony władz rządowych, samorządowych oraz kierownictwa polskiej Policji –
tak najkrócej można opisać efekty pracy policjantów
i pracowników warmińsko-mazurskiej Policji w 2014 r.
O wynikach mówiono w czasie odprawy rocznej,
która odbyła się 26 stycznia 2015 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Relację z tej odprawy przygotowała
Bożena Przyborowska

Odprawę rozpoczął nadinspektor Józef Gdański
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który przywitał zaproszonych gości- nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego I Zastępcę Komendanta Głównego Policji,
Pana Mariana Podziewskiego Wojewodę WarmińskoMazurskiego, Pana Jacka Protasa Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Jana Przybyłka Prokuratora Okręgowego w Olsztynie,
Pana Andrzeja Kamińskiego sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie, insp. dr Piotra Bogdalskiego,
Komendanta- Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Pana Sławomira Koniuszego Przewodniczącego
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów,
komendantów powiatowych i miejskich, dowódcę OPP,
naczelników, kierowników sekcji i zespołów, oficerów
prasowych oraz przedstawicieli mediów.
Sprawy kadrowe
Pan Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia spraw kadrowych. Mówił m.in. o zatrudnieniu policjantów, zwracając uwagę na zmniejszającą się liczbę etatów.
Poinformował uczestników odprawy, że w 2014 roku
przyjęto do służby więcej policjantów niż w 2013 roku,
a wskaźnik wakatów – 104- jest najniższy od kilku lat.
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Omówił kwestie zatrudnienia pracowników cywilnych,
przyjęć do służby oraz zwolnień podkreślając, że odnotowano więcej przyjęć niż odejść ze służby.
Komendant omówił sprawę przewinień dyscyplinarnych, których w ubiegłym roku było o 120 mniej niż w
latach ubiegłych.
Wyniki badania opinii publicznej
Dużo miejsca poświęcił omówieniu wyników badania
opinii publicznej podkreślając, że większość badanych
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego
czuje się bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zamieszkania po zmroku, że społeczeństwo dobrze ocenia pracę policjantów, a ponad 68,6 % uznaje działania
Policji w walce z przestępczością za skuteczne.
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Komendant dodał, że z badań wynika, iż mieszkańcy
województwa warmińsko-mazurskiego, podobnie jak
ogół Polaków, najbardziej obawiają się brawurowo jeżdżących kierowców oraz włamania do mieszkań, piwnic i samochodów. Podkreślił również wysoką pozycję,
jaką zajęła Policja w aspekcie zaufania, jakim darzą
Polacy różne podmioty. Nasza formacja znalazła się na
trzecim miejscu, tuż po Prezydencie RP i Wojsku.
Aż 66% badanych Polaków powiedziało, że dobrze
ocenia działalność Policji.
Komendant podkreślił również potrzebę przeprowadzania debat społecznych, których w 2014 roku warmińsko
-mazurska policja zorganizował 47, i zapewnił, że w
tym roku debaty będą nadal prowadzone.
Pan Komendant w swoim wystąpieniu zaprezentował
również wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia, z którego wynika, że spośród wszystkich państw
Europy, obywatele Polski -tuż po Chorwacji- najmniej
obawiają się przestępczości, przemocy i wandalizmu.
Pion kryminalny
Pan Komendant omówił wyniki wszystkich rodzajów
służb, zaczynając od podsumowania pracy pionu kryminalnego.
Zapowiedział zmianę w procedurze karnej, która obowiązywać będą od 1 lipca 2015 roku (zmiana KPK).
Przedstawił charakterystykę policjantów służących w
pionie kryminalnym zwracając uwagę na to, że ponad
60% policjantów służb kryminalnych ma staż mniejszy
niż 10 lat (32,7% do pięciu lat i 32,2% do dziesięciu
lat). Komendant mówił o potrzebie szkoleń specjalistycznych, które w szczególności mają objąć policjantów z najkrótszym stażem. (W pionie kryminalnym garnizonu warmińsko-mazurskiej Policji pozostaje bez
przeszkolenia specjalistycznego (OR i DŚ) 463 policjantów. W 2014 roku w kursach specjalistycznych OR
i DŚ wzięło udział 38 policjantów naszego garnizonu).
Statystyka przestępczości ogólnej
Komendant poinformował, że w 2014 roku wszczęto
ponad 31 tysięcy przestępstw (o 7,5 % mniej niż w
2013 roku. W stosunku do 2013 roku zwiększyła się
wykrywalność przestępstw, która w ubiegłym roku wyStr. 3

niosła 68,6 (o 1,7% wyższa niż dwa lata temu). W ubiegłym roku policjanci zatrzymali o około 11 % mniej podejrzanych.
Przestępstwa kryminalne
Komendant poinformował, że w ubiegłym roku było
mniej przestępstw stwierdzonych (21732, o 7,5 %
mniej), wszczętych (21714, o 8% mniej), nieznacznie
mniej wykrytych, o 9,1% mniej podejrzanych. W 2014
roku wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła
59,5 %, to o ponad 2% więcej niż w 2013 roku.
Komendant powiedział, że jest zadowolony z tych
wyników, a szczególnie z tego, że było mniej poszkodowanych.
Komendant szczegółowo omówił kilka kategorii przestępstw, zaczynając od tak zwanych „7 kategorii przestępstw”, w której zanotowano wzrost wykrywalności o
ponad 1% (44,5% w 2014r. ), następnie mówił o przestępstwach rozbójniczych (spadek wykrywalności o
ponad 2%), bójkach i pobiciach ( mniej bójek, wszczęć,
mniej podejrzanych, wykrywalność 80,2%), o kradzieżach z włamaniem (wykrywalność jedna z najwyższych
w kraju, 42,7%, wzrost w porównaniu z 2013 rokiem o
prawie 4%), kradzieży cudzej rzeczy (wzrost wykrywalności, w 2014 r. -40,4%), kradzieży pojazdów ( wzrost
wykrywalności o ponad 19% , w 2014 -49,5%). Komendant powiedział, że w tej kategorii więcej było przestępstw stwierdzonych niż wszczętych z uwagi na to,
że policjanci zatrzymali grupę przestępczą, która została dokładnie rozliczona.
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mł. insp. Andrzej Zielonka.

Kolejną kategorią przestępstw omówionych przez Pana
Komendanta było uszkodzenie rzeczy (wzrost wykrywalności), uszczerbek na zdrowiu (spadek wykrywalności o ponad 3 %), przestępstwa narkotykowe (więcej
wszczętych postępowań). Komendant powiedział, że
wykrywalność tej kategorii przestępstw jest wysoka
i wypływa z pracy własnej policjantów, z ich inicjatywy.
(Z danych statystycznych wynika, że w 2014 roku zabezpieczono ponad 40 kg narkotyków -32 kg marihuany, ponad 6 kg amfetaminy, około kilograma kg haszyszu).
Zapowiedział, że w 2015 roku funkcjonariusze będą się
bardziej skupiać na zwalczaniu handlu narkotykami.
Omawiając kategorię –„handel ludźmi i przestępczość
okołoprostytucyjna- komendant powiedział, że zwalczanie tej przestępczości jest nowym wyzwaniem dla
Policji w 2015 roku.
Omawiając wskaźniki poszukiwania zaginionych osób
komendant prosił o bardziej empatyczne spojrzenie na
osoby zgłaszające te sprawy, o zrozumienia tych, którzy zgłaszają zaginięcia.
Informując o wynikach dotyczących zatrzymań na gorącym uczynku (wskaźnik najniższy w kraju) Komendant powiedział, że trzeba się przyjrzeć, z czego ten
stan rzeczy wynika. Zapowiedział, że w tej sprawie
z komendantami miejskimi i powiatowymi będzie
rozmawiał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie do spraw Kryminalnych
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W swoim wystąpieniu Komendant poświęcił również
uwagę przestępczości gospodarczej (wzrost zabezpieczeń mienia); oraz przestępczości korupcyjnej.
Komendant poinformował o funkcjonowaniu od 1 stycznia 2015 roku w KWP w Olsztynie nowego Wydziału do
walki z Cyberprzestępczością, którego zadaniem będzie prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci
Internet pod kątem ujawniania, zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym; prowadzenie ustaleń
teleinformatycznych w trybie art. 20 c ustawy o Policji;
ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na
szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących
technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej
działalności oraz współpraca z administratorami sieci
komputerowych, providerami oraz przedstawicielami
firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie
monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym.
Sukcesy policjantów
Komendant zaprezentował sukcesy policjantów naszego garnizonu w konkursach resortowych m.in. w konkursie „Dzielnicowy roku”, w którym
sierż. szt. Szymon Brzdąkiewicz z KMP w Olsztynie,
oraz asp. Tomasz Zawalich z KPP w Piszu w klasyfikacji drużynowej zajęli II miejsce w kraju; w Kynologicznych Mistrzostwach Polski, do których zakwalifikował
się st. sierż. Mariusz Wnuk z KPP w Nowym Mieście
Lubawskim; w Ogólnopolskim Turnieju „Patrol Roku”,
w którym sierż. Karol Malinowski oraz st. post. Marcin
Kłosowski z KPP w Nowym Mieście Lubawskim zajęli
IV miejsce; oraz konkursie „Najlepszy policjant ruchu
drogowego”, którego etap wojewódzki po raz trzeci z
rzędu wygrał mł. asp. Witold Habant z KPP w Iławie.
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753). Komendant powiedział, że w Olsztynie nastąpił
wzrost liczby wypadków i kierownictwo będzie się nad
tym problemem „mocno pochylać”.
Komendant powiedział, że za każdą cyfrą kryje się tragedia ludzka. Zapowiedział, że pojawił się pomysł przeprowadzenia debaty na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym z uwagi na to, że największy wpływ na bezpieczeństwo na drogach ma postawa kierowcy. Celem
takie debaty byłoby m.in. kształtowanie właściwych
postaw użytkowników ruchu drogowego.

Pion prewencji
Podsumowanie pracy pionu prewencji Komendant
rozpoczął od podania liczby policjantów skierowanych
do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek
organizacyjnych danej jednostki Policji.
Omawiając bezpieczeństwo na wodach Komendant
zwrócił uwagę na działalność profilaktyczną, w tym
przygotowanie spotu, którego celem było zmniejszenie
liczby utonięć. (Projekt zakładał oglądalność
około 200 tys. osób. Założenia te osiągnięte zostały już
w kilku pierwszych dniach kampanii „Zobacz. Przeżyj",
a oglądalność na wrzesień 2014 r. wyniosła 2,5 mln
osób).
Dzięki dobrej służbie policjantów, działaniom profilaktycznym, w wodach Warmii i Mazur utonęło o 17 osób
mniej niż w 2013.
Komendant podkreślił wagę pomocy, jaka została
udzielona Policji ze strony Wojewody i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podziękował za
wsparcie. Zapowiedział, że w 2015 roku priorytetem
będzie wzrost liczby służb na wodach.
Ruch drogowy:
Komendant przedstawił statystyki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym (1632 wypadki drogoweo 13 więcej niż w 2013; 145 zabitych – o 8 mniej; 2038
rannych- więcej o 72 osoby; 13891 kolizji – mniej o
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Komendant powiedział, że z roku na rok spada liczba
wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Jest to efektem działań profilaktycznych, edukacyjnych, oraz zintensyfikowanych działań, w tym
zwiększenia liczby policjantów pełniących służbę bezpośrednio na drodze. Komendant zapowiedział, że kierownictwo będzie poświęcało dużą uwagę bezpieczeństwu pieszych na drodze.
Sztab Policji
Następnie Komendant omówił takie zagadnienia jak:
zabezpieczenie imprez sportowych( 66); zgromadzenia
oraz protesty społeczne (47); zarządzanie kryzysowe.
Komendant podziękował Panu Wojewodzie za pomoc
w organizacji szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej
komend powiatowych i miejskich Policji województwa
warmińsko – mazurskiego oraz i naczelników komórek
właściwych w sprawach sztabowych i policjantów, pracowników Policji realizujących zadania z problematyki
przygotowań obronnych.
Komendant omówił również pracę służby dyżurnej,
negocjacje, działania minersko-pirotechniczne (868).
Poinformował, że w skali całego garnizonu warmińsko
– mazurskiego w 2014 roku nie został osiągnięty zakładany (0:08:21) próg satysfakcji dla czasów obsługi zdarzeń i interwencji w terenie miejskim – średni czas obsługi zdarzenia w terenie miejskim wyniósł – 0:08:44;
nie osiągnięto również zakładanego (0:14:45) progu
satysfakcji dla czasów obsługi zdarzeń i interwencji w
terenie wiejskim – średni czas obsługi zdarzenia w terenie wiejskim wyniósł – 0:15:58.
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Logistyka
Komendant poinformował, że plan wydatków został
wykonany prawie w 100 %. Przedstawił zadania remontowe i inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku, w
tym m.in. budowa i rozbudowa KPP w Nowym Mieście
Lubawskim, budowa nowej siedziby KPP w Gołdapi.
Fundusz Wsparcia Policji
Komendant podziękował samorządom za wsparcie,
jakiego udzieliły warmińsko-mazurskiej Policji. Poinformował, że w ramach Funduszu Wsparcia Policji pozyskano kwotę 1.721.768,14 zł, z tego z przeznaczeniem
na wydatki bieżące 909.125,20 zł i wydatki majątkowe812.642,94 zł. Pozyskane środki wydatkowano w całości.
58 nowych samochodów
Komendant poinformował, że w 2014 roku z programu
Herkule II kupiono 10 pojazdów, 24 samochody kupiono z FWP (tak zwany „Sponsoring”), a dwa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20 samochodów otrzymaliśmy w ramach zakupu centralnego przez KGP, dodatkowo KGP przekazała samochód dla KPP w Nidzicy za ujawnienie przestępstw
akcyzowych oraz jeden samochód do obsługi
OST 112. Nasz garnizon wzbogacił się w 2014 roku o
58 nowych samochodów i trzy łodzie.
Wyzwania na 2015 rok
Na zakończenie Komendant przedstawił wyzwania,
jakie stoją przed warmińsko-mazurską Policją
na 2015 r. w tym: zwalczanie cyberprzestępczości,
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oraz zapobieganie aktom terrorystycznym. Kolejne zadania to
standaryzacja jednostek i dalsza poprawa warunków
pracy (inwestycje i remonty), dalsze uspołecznienie
działalności Policji m.in. poprzez angażowanie społeczności lokalnych w formie debat społecznych i współdziałanie z samorządami wszystkich szczebli oraz uzupełnienie stanu etatowego służby ruchu drogowego
i utrzymanie tendencji spadkowej zagrożenia w ruchu
drogowym, w tym ze strony nietrzeźwych kierujących
Str. 6

Podziękowania
Komendant podziękował władzom rządowym i samorządowym, prokuraturze, sądom za dobrą współpracę.
Podziękował policjantom za dobrą pracę i dobrą społeczną ocenę, podziękował również pracownikom Policji za ich pracę, związkom zawodowym za zrozumienie, za realizacje pomysłów. Podziękował oficerom
prasowym za współpracę z mediami, a także mediom
za przekazywanie społeczeństwu informacji na temat
pracy warmińsko-mazurskich policjantów.
Następnie głos zabrał Pan Marian Podziewski
Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Powiedział,
że 2014 rok był rokiem
dobrym, co potwierdzają wyniki osiągnięte
przez policjantów.
Podkreślił, że wysokie
poparcie społeczne
jest efektem bardzo
dobrej pracy policjantów.
Powiedział, że bardzo dobrze ocenia efekty pracy Policji, że zadania wykonane zostały w sposób bardzo rzetelny. Wspomniał, że cieszy się z tego, że wiele osób
jest zainteresowanych służbą w Policji. Powiedział, że
z dumą patrzył na nowych policjantów biorących udział
w uroczystości ślubowania, że chcą pracować, chcą
pomagać ludziom.
Pan Wojewoda podziękował wszystkim za współpracę
w ramach szeroko rozumianego bezpieczeństwa, za
udział w działaniach organizacji pozarządowych na
przykład w akcji „Bezpieczny lód”.
Podziękował za zabezpieczenie protestów górników„Wynegocjowaliśmy dobre warunki, nie było demonstracji siły”.
Na zakończenie przestrzegał, że bieżący rok może być
rokiem protestów.
Dziękując za pracę i służbę w 2014 roku życzył jednocześnie wszystkiego bezpiecznego 2015 roku.
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Głos zabrał
Pan Jacek Protas
Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pan Marszałek pogratulował wyników osiągniętych
przez Policję, które świadczą o wysokim poziomie
funkcjonowania, dobrej
rzetelnej i ofiarnej pracy
policjantek i policjantów.
Podziękował za współpracę, wspólne inicjatywy.
Powiedział, że społeczeństwo na Warmii i Mazurach
czuje się bezpiecznie, co potwierdzają dobre wyniki
badania opinii społecznej.
Pan Marszałek –w imieniu braci strażackiej podziękował za dobrą współpracę i współdziałanie.
Powiedział, że samorząd wspiera Policję finansowo,
że do tej pory Policja korzystała z programów regionalnych, ale obecnie może korzystać z programu krajowego. Marszałek zwrócił się Komendanta Głównego Policji, aby nie zapominał o Warmii i Mazurach, prosił, aby
jak najwięcej sprzętu trafiło do warmińsko-mazurskiej
Policji.
Marszałek powiedział, że niepokoi go to, iż im lepsze
wyniki osiągają policjanci, tym więcej tracą etatów,
że funkcjonowanie takiego systemu może doprowadzić
do złych skutków. Prosił Komendanta Głównego
o zwrócenie uwagi na ten problem.
Prosił również, aby w planach inwestycyjnych uwzględnić potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, gdzie
zdaniem Pana Marszałka policjanci pracują w trudnych
warunkach.
Pan Marszałek zwrócił uwagę, że kilka lat temu do
okręgu suwalskiego został przyłączony sąd ełcki i olecki, teraz mają tam dołączyć prokuratorzy. Dla Marszałka jest to nie do przyjęcia, bo rozbija integralność terytorialną, rozbija również pracę Policji, która musi współpracować z prokuraturą w innym województwie.
Powiedział, że złożył w tej sprawie protest do Ministra
Sprawiedliwości i prosił, aby policja, dla dobra regionu,
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zajęła podobne stanowisko.
Dziękując za pracę i służbę w 2014 roku życzył jeszcze lepszych rezultatów w roku bieżącym.
Życzył również, aby policjanci mieli satysfakcję finansową, lepsze warunki lokalowe oraz transportowe.
Komendant Wojewódzki odniósł się do wypowiedzi
Pana Marszałka i powiedział, że remont Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu byłby nieopłacalny i dlatego
kierownictwo myśli o wybudowaniu nowej siedziby.
Trwają poszukują działki i prace są na dobrym etapie.
Komendant zapowiedział, że planowana jest również
budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Bartoszycach – tam działka jest już wybrana.
Następnie głos zabrał Pan Sławomir Koniuszy
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów w Olsztynie
Przewodniczący zwrócił
uwagę na Zaradzenie
nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 roku, w sprawie
zasad naliczeń etatowych. (Ten akt prawny
wprowadził nowe kryteria,
według których oblicza się
ilość etatów w poszczególnych jednostkach Policji. Zmieniły się również
wartości, zgodnie z którymi przyznawana jest liczba etatów dla komend wojewódzkich, oddziałów prewencji, KGP czy WSPol).
Podkreślił, że od 2011 roku straciliśmy 188 etatów.
Jego zdaniem, parametry, na podstawie których Komendant Główny dokonuje przemieszczania etatów
w obrębie poszczególnych województw nie uwzględniają wielu istotnych uwarunkowań.
Przewodniczący stwierdził, że ujemne skutki redukcji
etatów znajdują coraz większe odzwierciedlenie
w miernikach, decydujących o skuteczności pracy Policji. Jego zdaniem najwyraźniej pokazuje to spadająca
ilość policjantów kierowanych każdego roku do służb
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patrolowych i obchodowych. W 2014 roku służb patrolowych i obchodowych w ramach sił własnych jednostek Policji wykonano mniej o 26 939 w porównaniu do
roku 2011, kiedy to stan etatowy garnizonu był większy
o 188. Dało to spadek w województwie o około 13 470
patroli dwuosobowych w ciągu roku, natomiast dziennie o około 37 patroli dwuosobowych, ośmiogodzinnych.
W opinii Przewodniczącego, redukcja etatów przyczyniła się również do ponad pięćdziesięcioprocentowego
spadku liczby podejrzanych dorosłych zatrzymanych
na gorącym uczynku w 7-miu kategoriach przestępstw.
Przewodniczący odniósł się ponadto do finansowych
konsekwencje redukcji etatów. Uważa, że likwidacja
188 etatów w garnizonie pociągnęła za sobą wzrost
wskaźnika średniego uposażenia brutto, ponieważ likwidacji uległy etaty najniżej zaszeregowane, czyli te,
które obniżają poziom średniego uposażenia. Im ten
poziom wyższy, tym mniej środków do zaangażowania
na przeszeregowania w grupach, na awanse w stopniach, czy na wzrost dodatku służbowego lub funkcyjnego. Przewodniczący uważa, że przy corocznie malejącej liczbie osób przyjmowanych do służby w garnizonie pojawiają się coraz większe problemy z przeszeregowaniem policjantów na wyższe stanowiska. Przewodniczący powiedział, że niezrealizowane wnioski
o mianowanie policjantów na wyższe stanowiska leżą
w KWP miesiącami.
Mniejsza liczba policjantów – zdaniem Przewodniczącego –nie wiąże się ze zmniejszeniem liczby zadań
ciążących na Policji, a to oznacza, że policjanci przeciążani są obowiązkami. Ma to swoje odzwierciedlenie
w rosnącej z każdym rokiem liczbie nadgodzin
generowanych przez policjantów
z Warmii i Mazur.
Przewodniczący podkreślił, że tendencja spadkowa
w miernikach najmocniej uzależnionych od liczby policjantów w służbie oznacza, że Policja na Warmii i Mazurach coraz więcej wysiłków wkłada w utrzymanie
właściwego poziomu bezpieczeństwa w regionie. Mimo
tego, poziom realizacji niektórych zadań nie jest,
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jego zdaniem, zadawalający.
Przewodniczący powiedział, że z uwagi na to, iż niektóre mierniki nie zostały zrealizowane należałoby przynajmniej na jakiś czas wstrzymać się z redukcją etatów.
Przewodniczący wyraził swój szacunek dla pracy policjantów i policjantek, za to, że pracują z wielkim zaangażowaniem.
Prosił, aby przekazać Komendantowi Głównemu Policji
stanowisko związku w sprawie dodatku stażowego.
Zaznaczył, że dodatek żołnierza zawodowego na podobnych stanowiskach będzie wyższy.
Przewodniczący skrytykował też źródło finansowania
tej regulacji. Uznał, że zamrożenie wakatów jest złym
pomysłem. Pomysłem, który niesie za sobą poważne
ryzyko likwidacji ok. 5 tys. etatów policyjnych, które
utrzymywane są w celu zrekompensowania niedoszacowanego budżetu Policji.
Następnie głos zabrał Pan Jan Przybyłek
Prokurator Okręgowy w Olsztynie
Podziękował za zaproszenie do wzięcia udziału
w odprawie.
Podziękował policjantom
z trud, wysiłek wkładany
w osiąganie wyników.
Prokurator powiedział, że
osiągnięte wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć na pracę w 2015 r.,
bo dobra praca Policji, to
dobra praca Prokuratury.
Szczególnie podziękował
kierownictwu KWP w
Olsztynie, za inicjatywy,
pomysły usprawnienia
pracy Prokuratury, za zrozumienie potrzeb, za różnego
rodzaju inicjatywy np. w aspekcie szkoleniowym.
Dziękował za to, że spada przestępczość. Powiedział,
że jako obywatel, mieszkaniec Warmii i Mazur cieszy
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się z dobrej pracy Policji.
Zwrócił również uwagę na problem zmniejszenia kadry.
Za przeszkody w codziennej pracy uznał brak stabilizacji systemu prawnego. Zdaniem Pana Prokuratora
dużą przeszkodą jest też zmiana struktury przestępczości- dominuje przestępczość duża, skomplikowana,
wymagając czasu i dużej wiedzy. Spada ilość, ale jakość i charakter przestępczości są zupełnie inne niż
kilka lat temu.
Za przeszkodę uznał również brak pieniędzy, z powodu
którego wydłuża się czas trwania i rytmika prowadzonych postępowań. Uznał, że głównym zadaniem jest
właśnie poprawa rytmiki i szybkości prowadzonych
postępowań.
Jako zadanie na 2015 roku uznał pracę przy zmianie
procedury karnej.
Pan Prokurator odniósł się do wypowiedzi Pana Komendanta o ewentualnym przeniesieniu policjantów
pionu kryminalnego do pionu prewencji. Powiedział, że
od lipca 2015 roku będzie zupełnie inne podejście do
procesu karnego. Skala zmian będzie ogromna, więc
priorytetem jest przygotowanie do zmian w aspekcie
szkoleniowym, mentalnym, samokształcenia, bo inaczej, nie osiągnie się zakładanych w 2015 celów.

Pan Komendant Wojewódzki odniósł się do wypowiedzi Pana Prokuratora w aspekcie ujednolicenia statystyki i powiedział, że zgadza się na ujednolicenie, pod
warunkiem, że będzie to rozliczanie na policyjnych zasadach.
W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego głos zabrał
sędzia Andrzej Kamiński:
Podziękował za zaproszenie, za współpracę.
W swoim wystąpieniu
mówił o zmniejszeniu
liczby wydawanych
Europejskich Nakazów Aresztowania.
Zapowiedział, że kierownictwo Sądu
zamierza powołać
specjalną sekcję,
aby ujednolicić pracę
w kwestii podsłuchów.
Poruszył kwestię konwojów, prosząc o rozważenie
możliwości wcześniejszego ich realizowania
np. na godzinę 8.30.

Życzył dobrej kondycji fizycznej, stabilizacji finansowej.
Zwrócił uwagę na potrzebę ujednolicenia statystyki,
jako przykład podał, że prokuratura jest rozliczana ze
skuteczności. Prosił o zwrócenie uwagi na jakość i poziom wykonywanych czynności.
Dziękował za dobrą pracę. Podziękował za współpracę
Panu Jackowi Dolińskiemu szefowi policyjnych psychologów, Zespołowi prasowemu KWP w Olsztynie, oraz
WSPol w Szczytnie.
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Podziękował za rzetelną, uczciwą pracę i dobrą współpracę z Policją .
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Na zakończenie głos zabrał
I Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Krzysztof Gajewski.
Odniósł się do wystąpienia
Pana Sławomira Koniuszego Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie
w kwestii przesuwania
etatów oraz średniej
wynagrodzenia.
Powiedział, że nie
można porównywać
Wojska z Policją, bo
budżet Wojska jest
trzykrotnie większy od budżetu Policji, a liczba żołnierzy zawodowych mniejsza od liczby policjantów.
Odniósł się też do wypowiedzi Marszałka zwracając
uwagę, że podział administracyjny nie przystaje do
działań prokuratury i sądów, i wielokrotnie w innych
częściach Polski policjanci współpracują z sądami
i prokuratorami z innych województw.
Powiedział, że sprawa progresywnego systemu płac
jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Omawiając sprawy bezpieczeństwa Komendant rozpoczął od oceny społecznej pracy Policji (CBOS -90%
Polaków czuje się bezpiecznie, 72,4% dobrze ocenia
pracę policjantów). Następnie poruszył kwestie kadrowe ( zatrudnienie, etaty, wakaty). Zwrócił uwagę, że w
2014 roku było mniej odejść, a więc i mniej przyjęć do
Policji.
Prosił komendantów o przeanalizowanie, kogo policjanci zatrzymują na gorącym uczynku.
Zapowiedział, że priorytetem w bieżącym roku będzie
bezpieczeństwo na drogach, dodając, że w ubiegłym
roku na drogach zginęło sześć razy więcej ludzi niż
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było ofiar zabójstwa.
Przedstawił tak zwaną politykę karną. Powiedział, że
tam, gdzie wzrasta liczba wypadków, zabitych, rannych, nie powinna wzrastać liczba pouczeń.
Przedstawił koszta związane z konwojami międzynarodowymi.
Mówił też o reorganizacji Policyjnych Izb Dziecka ( z 29
funkcjonuje obecnie 19).
Komendant prosił o przeanalizowanie konieczności
funkcjonowania w każdej jednostce Pomieszczeń dla
Osób Zatrzymanych.
Omówił wydarzenia nadzwyczajne, prezentując ucieczki z konwojów zarejestrowane przez kamery. Apelował
do komendantów o przypominanie policjantom zasad
interwencji. Prosił o wykorzystanie materiałów z odprawy w celach szkoleniowych.
Na zakończenie wystąpienia podziękował za pracę i
służbę. Przypomniał, że bieżący rok to okres zmian w
KPK. Powiedział, że Policja musi się do tych zmian
przygotować, że dotyczy to nie tylko służby kryminalnej, ale i prewencji, policjantów pracujących na miejscu
zdarzenia, służby dyżurnej. Prosił o przeszkolenie.
Komendant podkreślił, że statystyki nie są celem
działania Policji, że trzeba zawsze myśleć o człowieku,
któremu Policja ma być pomocna.
Odprawę zakończył Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie. Prosił, aby szkolić młodych policjantów.
Podziękował Komendantowi Głównemu Policji
za pozytywną ocenę, za codzienne wsparcie działań
garnizonu warmińsko-mazurskiego.
Pan Komendant Wojewódzki podziękował Panu Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie za dobrą współpracę,
podziękował wszystkim komendantom, naczelnikom,
pracownikom Policji, a także prokuratorom, i sędziom.
Komendant Główny Policji poinformował zebranych,
że w marcu odbędzie się oprawa z udziałem komendantów
powiatowych i miejskich. Polecił, aby do 15 lutego przesłać
do KGP informacje o tym, jakie tematy komendanci chcieliby poruszyć na odprawie.
Odprawę zrelacjonowała Bożena Przyborowska
Zdjęcia Radosław Rząp
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Aspiranci Rafał Słupianek i Paweł Mazuro -dzielnicowi
z KPP w Bartoszycach, zostali nagrodzeni
przez leśników z Bartoszyc za zatrzymanie kłusownika
na gorącym uczynku .

go. Zaskoczony widokiem funkcjonariuszy 48-latek od razu
przyznał się do winy. Na miejsce przyjechali policjanci dochodzeniowo-śledczy, którzy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli urządzenia służące do nielegalnego procederu.
asp. sztab. Dorota Michalak

29 stycznia 2015 r. podczas miesięcznej odprawy pracowników Nadleśnictwa Bartoszyce, w obecności zaproszonych
uroczystość gości: Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach insp. Krzysztofa Gąsiorowskiego oraz kierownika
Rewiru Dzielnicowych asp. sztab. Doroty Michalak,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce
Zygmunt Zbigniew Pampuch, wręczył dzielnicowym
asp. Rafałowi Słupiankowi i asp. Pawłowi Mazuro
listy pochwalne i nagrody rzeczowe.
Nadleśniczy powiedział, że w jego 30-letniej karierze
zawodowej jako leśnika, pierwszy raz spotkał się z takim
przypadkiem, żeby kłusownik został przyłapany na gorącym
uczynku. Wcześniej zdarzały się zatrzymania, ale dzięki
zainstalowanej przez pracowników Straży Leśnej kamerze.
Do zatrzymania doszło 22 stycznia, kiedy to policjanci zareagowali na informację o tym, że w miejscowości Krawczyki
rozstawione są wnyki na dziką zwierzynę. Funkcjonariusze
pojechali sprawdzić informację i obserwować teren. Na efekt
swoich działań nie musieli długo czekać. Po chwili pojawił
się mężczyzna, który sprawdzał, czy w jego sidła wpadła już
jakaś zdobycz. Gdy sprawca podszedł do wnyków i poprawił
ich ułożenie, policjanci, nie mając wątpliwości, że to właśnie
ten mężczyzna zostawił sidła, wyszli z ukrycia i zatrzymali
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Asp. Rafał Słupianek jest najstarszym stażem myśliwym
w Rewirze Dzielnicowych KPP w Bartoszycach, poluje od
2001r. Pasją do łowiectwa zaszczepił go ojciec Jan - wieloletni członek KŁ „Daniel” w Bartoszycach.
Jego zaledwie ośmioletni syn Michał już wykazuje ogromne zainteresowanie łowiectwem, tak więc jest szansa na
to, że w rodzie Słupianków wyrośnie kolejne pokolenie
z ogromnym bagażem tradycji łowieckich.
Wiernym towarzyszem łowów Rafała jest jego gończy polski „ATOS”.
Rafał przykłada dużą uwagę i szacunek dla pozyskanych
trofeów, w swoich zbiorach ma medalowy wieniec jelenia
i oręż dzika.
Asp. Paweł Mazuro zauroczony opowieściami z polowań
starszych stażem łowieckim kolegów najpierw z czystej
ciekawości, a później już fascynacji przyrodą postanowił
dzielić z nimi tę pasję. Do Polskiego Związku Łowieckiego
wstąpił w 2013 r. Jego mentorem sztuki polowania był
Rafał. To przy jego boku pozyskał pierwszego dzika.
Myśliwymi są także ich przełożeni Komendant Powiatowy
Policji insp. Krzysztof Gąsiorowski i jego zastępca
mł. insp. Grzegorz Jurewicz, którzy członkami PZŁ zostali
w 2013r.
Jedyną w tym gronie polującą kobietą jest
asp. szt. Dorota Michalak, Kierownik Rewiru Dzielnicowych, która myśliwym jest od 13 lat. Więcej o niezwykłej
policjantce w kolejnym wydaniu „Informatora”.
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Podinsp. Henryk Pach służy w Policji od 28 lat.
To oficer dyżurny KWP w Olsztynie. Prywatnie społecznik zaangażowany w sprawy swojej gminy,
jej mieszkańców. Ale to potrzeba serca sprawiła, że
jak tylko osoby polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy dotarły do ośrodka Caritasu w Rybakach, postanowił im pomóc. Skrzyknął grupę przyjaciół, z którą wspólnie zawiózł potrzebującym całą
ciężarówkę niezbędnych do normalnego funkcjonowania rzeczy. Kilka dni temu pojechał już drugi
transport darów. Ludzie dobrej woli zadbali przede
wszystkim o zapewnienie potrzeb najmłodszych.„Mamy też wyprawkę dla maluszka, który niebawem przyjdzie na świat. Urodzi się na polskiej ziemi. Jestem policjantem, więc nie mogłem zapomnieć o samochodowych fotelikach”- powiedział
Henryk Pach.
Grupa ludzi dobrej woli, którą skrzyknął
podinsp. Henryk Pach spotkała się najpierw
z nadinsp. Józefem Gdańskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie. Rozmawiano o możliwościach pomocy osobom polskiego pochodzenia,
które mieszkają w ośrodku w Rybakach.
Jak powiedział podinsp. Henryk Pach, w pracy oficer
dyżurny KWP w Olsztynie, a prywatnie społecznik Robimy to z potrzeby serca. Od początku obserwowa-

łem sytuację ludzi na Ukrainie. Jak tylko dowiedziałem
się o tym, że część z nich przyjedzie do naszego regionu, było dla mnie oczywiste, że włączę się w pomoc
dla nich.
Ja rozpaliłem iskrę, moi znajomi i przyjaciele rozniecili
ogień. Odzew, z jaki się spotkałem, przerósł moje
oczekiwania.
Dziś jedziemy z drugim transportem darów. Skupiliśmy
się na zaspokojeniu potrzeb najmłodszych, więc w ciężarówce mamy ubrania, łóżeczka dla dzieci, wózki,
rowerki, przybory szkolne, stroje na wf.
Jestem policjantem, dlatego zadbałem także o foteliki
do bezpiecznego przewożenia dzieci, które jeżdżą na
badania, szczepienia.
Pojawiły się też deklaracje zatrudnienia gości z Ukrainy. Trwają procedury w tym zakresie.
Chcemy pomóc, bo tak nakazało nam serce. Mamy
nadzieję, że ta pomoc przerodzi się w spotkania, gościnę w naszych rodzinach.

podinsp. Anna Fic
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Kętrzyn: Turniej „Dbam o swoje bezpieczeństwo”
Jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych?, w jaki
sposób postępować w sytuacji zagrożenia?, jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczniowie z Zespołu Szkół w Mołtajnach podczas
turnieju „Dbam o swoje bezpieczeństwo” zorganizowanym
z inicjatywy dyrekcji szkoły przy współudziale kętrzyńskich
policjantów.
W Zespole Szkół” w Mołtajnach odbył się turniej „Dbam o swoje
bezpieczeństwo” zorganizowany z inicjatywy dyrekcji szkoły
przy współudziale kętrzyńskich policjantów. Celem zorganizowanego konkursu było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności
z zakresu uczestnictwa w ruchu drogowym, upowszechnienie
informacji o zagrożeniach, jakie młodzi ludzie mogą napotkać
w codziennym życiu oraz promowanie zdrowego stylu życia.
W rywalizacji udział brały zespoły reprezentujące klasy 0 – VI
klasy podstawowej oraz I-III klasa gimnazjum.
Dla wszystkich uczestników dodatkową konkurencją była jazda
na rowerze po torze przeszkód.
Już po pierwszej turze okazało się, że uczniowie rzetelnie przygotowali się do turnieju i wykazali się naprawdę wysokim poziomem posiadanej wiedzy. Podczas gdy reprezentanci klas zmagali się z pytaniami, ich koledzy siedzący na widowni dbali
o doping i porównywali swoją wiedzę z odpowiedziami uczestników. Po podsumowaniu punktów okazało się, że wszystkie drużyny zajęły pierwsze miejsca. Takie rozstrzygnięcie nikogo nie
zmartwiło, bo też o wyłonienie najlepszych nie chodziło, ale o
utrwalenie wiedzy i świetną zabawę.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy
i upominki.

„Komunikator”
- nowy tygodnik
wydawany przez
Komendę Główną
Policji!
W tym tygodniu można
było przeczytać pierwszy
numer nowego tygodnika
pod tytułem
„Komunikator”, który jest elektronicznym dodatkiem do miesięcznika "Policja 997".
„Komunikator 997” jest dostępny w formacie PDF
z hiperłączami i kolportowany przy pomocy
poczty Lotus.
W tym tygodniu do jednostek polskiej Policji trafił
pierwszy numer, a w nim m.in. artykuł o policjancie OPP w Olsztynie Macieju Sarnackim.
Zachęcam wszystkich do lektury. Jednocześnie
proszę o przesyłanie na adres
bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl
ciekawych informacji z życia i działalności
jednostek warmińsko-mazurski Policji.
Redakcja jest zainteresowana niepublikowanymi
wcześniej artykułami.

st. asp. Monika Danielak
B.P.
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Kętrzyńscy policjanci w ciągu roku w przedszkolach prowadzą z dziećmi liczne spotkania, podczas których przekazują
najmłodszym treści o tematyce profilaktycznej. W przedszkolu „Malinka” w Kętrzynie przeprowadzili nietypowe spotkanie. Z okazji wyjątkowego święta, jakim
jest Dzień Babci i Dziadka policjanci rozmawiali z seniorami o bezpieczeństwie.
Wizyta miała na celu uświadomienie osób
starszych i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w
codziennym życiu, w tym związanych z
oszustwami metodą „ na wnuczka, krewnego”, „pracownika socjalnego”
oraz „policjanta”.
Dzień dobry. Halo, kto mówi? Jak to, kto? To ja, twój wnuczek,
bratanek! Nie poznajesz mnie babciu, dziadku ? A, to Ty – Kasiu,
Marku? Tak, to właśnie Ja! Jak się czujesz babciu, dziadku, co u
Ciebie? Wiesz mam do Ciebie ogromną prośbę, pożycz mi trochę
pieniędzy .....
Tak może przebiegać rozmowa z osobami, które wykorzystując
naszą naiwność, podają się za członka naszej rodziny. Nieświadoma podstępu osoba, najczęściej w starszym wieku, pożycza pie-

niądze tzw. „wnuczkowi”. Niestety potem okazuje się, że jest to
oszustwo, a pożyczona kwota przepada.
W przedszkolu „Malinka” w Kętrzynie przy
ul. Westerplatte z okazji wyjątkowego święta,
jakim jest Dzień Babci i Dziadka policjanci
przeprowadzili spotkanie z seniorami.
Funkcjonariusze przekazali osobom starszym
niezbędna wiedzę, mającą na celu ich bezpieczeństwo. Poruszono tematykę oszustw, między innymi: „na wnuczka, krewnego”,
„pracownika socjalnego” oraz „policjanta”.
Funkcjonariusze omówili przykłady z codziennej służby. Przedstawili najczęstsze metody,
jakimi posługują się oszuści oraz wskazali, jak
zachować się w przypadku potencjalnych zagrożeń. Wizyta była
również okazją, aby porozmawiać z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.
Na zakończenie w imieniu komendantów i policjantów
Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z okazji Dnia Babci
i Dziadka funkcjonariusze życzyli seniorom dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, spełnienia najskrytszych marzeń oraz zadowolenia
i pociechy z wnuków.

Bezpieczne ferie w Olsztynie
W ramach działań „Bezpieczne Ferie”
policjanci Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego KMP w Olsztynie odwiedzili dzieci
z Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Olsztynie, którym opowiedzieli o swojej pracy
w okresie zimowym, zaprezentowali sprzęt
wykorzystywany w tej porze roku na akwenach wodnych i rozmawiali z dziećmi na
temat bezpieczeństwa podczas zimowych
zabaw.
Przedszkolaków z olsztyńskiego osiedla Dajtki odwiedzili w ferie policjanci z Zespołu Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych
Ogniwa Patrolowego Wydziału Wywiadowczo
– Patrolowego, którzy opowiedzieli o specyfice swojej pracy w zimowe miesiące. Najmłodsi mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt, wyStr. 14
korzystywany podczas służb na terenach
wodnych oraz zasiąść za kierownicą policyj-

nego quada,
poduszkowca
i radiowozu
z włączonymi sygnałami dźwiękowymi
i świetlnymi.
Podczas spotkania policjanci przekazywali
przedszkolakom wiedzę z zakresu ich bezpieczeństwa i podkreślali, jak wielkie zagrożenie
niesie za sobą wchodzenie i zabawa na zamarzniętych jeziorach i rzekach.

st. asp. Monika Danielak

4-,5- i 6-latki dowiedziały się również, o czym
należy pamiętać, by zabawa na śniegu, zjeżdżanie na sankach, czy rzucanie się śnieżkami było jak najbardziej bezpieczne.
Dzieci bardzo chętnie rozmawiały z policjantami o swoim bezpieczeństwie, opowiadały
różne historie, wykazując się – mimo niewielu
lat – dużą wiedzą.
Na koniec funkcjonariusze wręczyli wszystkim
przedszkolakom opaski
odblaskowe, podkreślając, jak są one ważne
dla naszego bezpieczeństwa i zachęcając do
ich noszenia, zwłaszcza podczas wieczornych spacerów z rodzicami.
asp. Krzysztof Bisior,
Lidia Cynt
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Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że wzorem roku ubiegłego
otrzymaliśmy propozycję możliwości zakupu
tańszego biletu na mecz 24 kolejki PLUS LIGI
pomiędzy Indykpol AZS Olsztyn - CERRAD
Czarni Radom, który odbędzie się w Olsztynie
9 lutego o godz. 18 w Hali URANIA.
Koszt biletu:10 zł,
Kontakt w tej sprawie Piotr Krztoń Wydział Komunikacii Społecznej,
telefon 7315437.
Odbiór biletów nastąpi 6 lutego.

Str. 20

Rusza kolejna akcja biletowa na seanse w kinie Helios.
Karnety będą dostępne w cenie 14 zł (2D) i 17 zł (3D) i będą
ważne przez 3 miesiące (choć w zależności od liczby zamówionych biletów może okazać się, że dłużej).
Biorąc pod uwagę fakt, że bilety w Heliosie kosztują już 17 zł
(2D) w tygodniu i 19 zł w weekend oraz 18 zł(3D) w tygodniu
i 20 zł w weekend, oferta wydaje się być atrakcyjna.
Na zgłoszenia co do ilości biletów z poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych czekam do 6 lutegokontakt wyłącznie drogą mailową.
Pieniądze zbierane będę od 10 do 12 lutego do końca dnia
służby i pracy. Będzie można kupić więcej biletów niż wcześniej deklarowane. Tradycyjnie proszę o zbieranie pieniędzy
we własnych wydziałach/komórkach organizacyjnych
i przynoszenie odliczonych kwot.
Alicja Zembrzuska
Wydział komunikacji Społecznej
KWP w Olsztynie
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Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
wyróżnił nagrodą pieniężną
sierż. sztab. Przemysława Machel z OPP,
który w czasie urlopu zatrzymał osobę usiłującą
dokonać kradzieży.
Do zdarzenia doszło 21 stycznia o godzinie 13, gdy
policjant w czasie wolnym od służby zauważył na klatce schodowej jednego z bloków w Olsztynie mężczyznę demontującego części przechowywanych tam rowerów. Na pytanie- co robi? mężczyzna odepchnął
policjanta i usiłował uciec, zbiegając schodami w dół.
Funkcjonariusz pobiegł za uciekającym informując, że
jest funkcjonariuszem Policji i wydając polecenie za-
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trzymania się. Uciekający nie reagował na polecenia
policjanta. Wybiegł przed blok, gdzie po chwili został
obezwładniony przez policjanta i przytrzymany do czasu przyjazdu patrolu, który został wezwany przez żonę
funkcjonariusza. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do KMP w Olsztynie.
W czasie usiłowania kradzieży sprawca odkręcił
i przygotował do wyniesienia podzespoły roweru
o wartości 1500 zł.
Sierż. sztab. Przemysława Machel z OPP, mimo że był
tego dnia na urlopie zareagował na łamanie prawa,
wykazał się inicjatywą, sprawnością fizyczną, co przyczyniło się do zatrzymania sprawcy usiłowania
kradzieży.
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