
UCHWAŁA Nr 298.L.2018 

RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji 
w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego 
w 2017 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 

10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017r. poz. 2067 z późn. 

zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji 

w Sierpcu z działalności w roku 2017 oraz informację o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIO.

Ja n  Raksźotarski



KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
W SIERPCU

tel. 024 275 92 31, fax 024 2759234, tel. służb. 7054231, e-mail:kpp.sierpc@mazowiecka.poliqa.gov.pl 09-200 Sierpc, ul. Kilińskiego24c

L.dz. Psr-WP-92/18 Sierpc, 29.01.2018r.
Egz. poj.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 
TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO W 2 0 1 6  ROKU.

Poczucie bezpieczeństwa -  lub jego brak -  przesądza o jakości życia 
i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego należą do zasadniczych zadań państwa. Chcąc ograniczyć skalę 
zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia 
Rada Ministrów uchwałą nr 33 z dnia 8 marca 2016 roku przyjęła do realizacji 
„Program Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest 
Minister Spraw Wewnętrznych przy wsparciu Komendanta Głównego Policji. 
Na poziomie województwa zadania wynikające z programu koordynuje 
Wojewoda Mazowiecki przy pomocy zespołu, w skład którego wchodzili 
Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu oraz przedstawiciele przede 
wszystkim administracji samorządowej. W powiecie wiodącą rolę w realizacji 
programu sprasowuje starosta jako przewodniczący komisji bezpieczeństwa 
i porządku. Komisja, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej i Prokuratury wspiera starostę przy realizacji 
programu. W mieście Sierpcu zadania „Razem bezpieczniej” realizuje 
Burmistrz, a w gminach powiatu sierpeckiego Wójtowie. Wymienionych 
wspierają komisje bezpieczeństwa i rady gmin oraz osoby i instytucje 
działające na rzecz bezpieczeństwa.

Celem realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Sierpcu 
w ramach programu „Razem Bezpieczniej” działań w 2017 roku był wzrost 
realnego bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu, wzrost poczucia 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zapobieganie przestępczości 
i aspołecznych zachowań.
Uzyskane w ramach prowadzonych przez cały 2017 rok działań efekty 
przedstawiają się następująco:

Na terenie powiatu stwierdzono popełnienie 1121 przestępstwa. Wykryto 
natomiast 1008 (liczba ta zawiera również przestępstwa stwierdzone w latach 
poprzednich i po ich wykiyciu w roku 2017 podjęte do dalszego prowadzenia).
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Uzyskana wykrywalność przestępstw stwierdzonych w 2017 roku 
wyniosła 89.9%. W roku 2016 stwierdzono popełnienie 1026 przestępstw 
z czego wykryto 880 uzyskując wykrywalność na poziomie 85,7%.

Dane dotyczące wykrywalności ogólnej wskazują, że jest ona praktycznie 
od kilku lat na bardzo wysokim poziomie i w roku 2017 uległa wzrostowi -  o 
4,2 %.

Powyższe dane wskazują, że w roku 2017 w porównaniu do 2016 roku 
nastąpił wzrost przestępczości ogólnej, co ma odzwierciedlenie we wskaźniku 
dynamiki wynoszącym 109,2%.

Na powyższy wskaźnik główny wpływ miała zmiana przepisów 
dotyczących przestępstw z art. 209 kodeksu karnego, w wyniku której w 2017 
roku wszczęto 157 postępowań przygotowawczych, przy 17 w roku 2016, tj. 
wzrost o 140 spraw. Odnotowano również wzrost ilościowy przestępstw 
drogowych z 151 do 186, co dało dynamikę na poziomie 123,2% oraz 
zgłoszonych przestępstw uszkodzenia rzeczy z 24 w roku 2016 do 33 w roku 
2017 co dało dynamikę na poziomie 137,5%.
Mniej odnotowaliśmy przestępstw takich jak kradzieże cudzej rzeczy, kradzież 
z włamaniem czy też przestępstw rozbójniczych.

W podstawowych wymienionych wyżej 7 kategoriach przestępstw 
kryminalnych nastąpił spadek z212do 171 przestępstw co dało dynamikę na 
poziomie 80,7%.

Ilość przestępstw stwierdzonych w wybranych kategoriach w 2017r. 
kształtowała się następująco:
- uszkodzenia rzeczy - 33
- rozboje i wymuszenia -  3
- kradzież z włamaniem -  48
- posiadanie środków odurzających - 39
- przestępstw gospodarczych -  404
- przestępstw drogowych -  164
- prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości -  143
- uszczerbek na zdrowiu -  10
- kradzieży cudzej rzeczy -  72
- kradzież samochodu -  2
- bójki i pobicia -  5
- zgwałcenia -  4
- narkotyki (dealerka) -  9

Dążąc do ilościowego ograniczenia przestępczości ogólnej 
a w szczególności tej o charakterze kryminalnym, podejmowaliśmy 
i podejmujemy działania zmierzające bezpośrednio do zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu oraz spokoju i porządku 
publicznego w zakresie szeroko rozumianej prewencji, a więc zapobiegania 
przestępczości i aspołecznych zachowań głównie takie jak:
- stałe analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na podległym terenie 
dla potrzeb dyslokacji służb,
- kierowanie do służby zewnętrznej jak największej ilości policjantów,
- efektywne planowanie tych służb i dyslokowanie policjantów w miejsca 
najbardziej zagrożone,
- dostosowywanie taktyki pełnienia służby do występujących zagrożeń,



- precyzyjne określanie sposobu wykonywania konkretnych zadań przez 
policjantów i bieżące rozliczanie z ich wykonania,
- prowadzenie działań profilaktycznych, takich jak apele o właściwe 
zabezpieczanie posiadanego mienia, montowanie monitoringów wizyjnych itd.
- eliminowanie zagrożeń zgłaszanych poprzez Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

Najczęściej notowanymi przestępstwami kryminalnymi jak każdego roku 
były kradzieże i kradzież z włamaniem, których odnotowaliśmy łącznie 120.

Najczęstszymi obiektami działania sprawców, z których dokonywano 
kradzieży były głównie garaże i pomieszczenia gospodarcze położone na 
terenach wiejskich. Sprawcy kradnąc elektronarzędzia, paliwo i inne 
przedmioty pozostawione bez właściwego zabezpieczenia działali głównie nocą.

Nastąpił znaczący wzrost w ujawnionych przestępstwach 
gospodarczych i korupcyjnych ze 192 w roku 2016 do 404 w roku 2017 co 
dało dynamikę na poziomie 210,4 %.

W analizowanym okresie czasu, policjanci Komendy Powiatowej Policji 
w Sierpcu w wyniku realizowanych czynności ustalili ogółem 548 sprawców 
przestępstw, w tym 72 sprawców przestępstw w 7 podstawowych kategoriach.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców Sierpca i całego powiatu sierpeckiego jest ilość zaistniałych 
wykroczeń, skutkujących skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu lub 
nałożeniem mandatów karnych.

W okresie 2017 roku policjanci KPP Sierpcu ujawnili łącznie 10421 (o 356 
więcej niż w 2016 roku) wykroczeń nakładając 8159 mandatów karnych (o 
554 mandaty karne więcej niż w 2016 roku). Skierowaliśmy również 577 
wniosków o ukaranie do Sądu w tiybie zwyczajnym i przyspieszonym (o 46 
mniej niż w 2016 roku). Policjanci zastosowali 1509 pouczeń.

Swój udział i to znaczący w przestępczości mają przestępstwa związane z 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w tym: kierowanie w stanie 
nietrzeźwości, gdzie zatrzymano 143 nietrzeźwych kierujących oraz 
niestosujących się do zakazu sądu - ujawnionych 62 kierujących.

Na terenie całego powiatu w 2016 roku odnotowano 398 zdarzeń 
drogowych, w tym 59 wypadków i 339 kolizji. W 9 śmiertelnych wypadkach 
drogowych zginęło łącznie 11 osób. Rannych zostało 80 osób.

W analizowanym 2017 roku na terenie całego powiatu odnotowano 
łącznie 445 zdarzeń drogowych, z czego 367 to kolizje, a 78 to wypadki 
drogowe, w których śmierć poniosło 7 osób, a rannych zostało 99 osób.

Jak wskazują powyższe dane ilość zdarzeń drogowych w porównaniu do 
2016r. zwiększyła się o 47 zdarzeń oraz nastąpił znaczący wzrost ilości



wypadków drogowych o 19, gdzie w tych wypadkach drogowych zginęło 7 osób 
tj. o 4 mniej niż w roku 2016.

Najczęściej sprawcami wypadków drogowych byli:
- kierujący samochodami osobowymi -  52
- kierujący pojazdami jednośladowymi -  8
- kierujący samochodami ciężarowymi -  5
- osoby piesze -  8
- zwierzęta - 2

W dalszym ciągu tak jak w latach ubiegłych głównymi przyczynami 
zaistniałych zdarzeń były:
- nadmierna prędkość jazdy i niedostosowanie jej do panujących warunków 
ruchu -  33 zdarzeń,
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu -  14 zdarzeń,
- nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie -  18 zdarzeń
- inne -  5
- piesi -  8

W rozbiciu na poszczególne gminy powyższa sytuacja przedstawia się 
następująco:

- miasto Sierpc -  9 wypadków (spadek o 4 ) - 0 wypadków śmiertelnych,
- gmina Sierpc -  24 wypadków (wzrost o 6) - 2 wypadki śmiertelne,
- gmina Szczutowo -  9 wypadków (spadek o 1) - 2 wypadki śmiertelne,
- gmina Rościszewo -  8 wypadków (wzrost o 6) - 0 wypadków śmiertelnych,
- gmina Zawidz -  10 wypadków (spadek o 10) - 2 wypadki śmiertelne,
- gmina Gozdowo -  6 wypadki (wzrost o 1) - 1 wypadek śmiertelny,
- gmina Mochowo -  12 wypadki (wzrost o 6) - 0 wypadków śmiertelnych

Jak wynika z powyższego zestawienia największy wzrost wypadków 
drogowych wystąpił na terenie gminy Sierpc, gminy Rościszewo oraz gminy 
Mochowo.

W rozbiciu na poszczególne drogi powyższa sytuacja przedstawia się 
następująco:

- droga krajowa nr 10 - 15 wypadków
- droga nr W 560 - 19 wypadki
- droga nr W 561 - 2 wypadków
- droga nr W 541 - 8 wypadków
- droga nr W 539 - 0 wypadków
- pozostałe (drogi powiatowe i gminne) -  34 wypadków.

Powyższe zestawienie wskazuje, iż najbardziej zagrożonymi są drogi 
krajowa nr 10 i wojewódzka nr 560 oraz drogi powiatowe i gminne.

Niebezpieczeństwo w ruchu drogowym stwarzają również nietrzeźwi piesi, 
którzy gromadzą się przede wszystkim w rejonach barów, sklepów nocnych 
oraz nieoświetlonych miejscach, przechodząc przez jezdnię w miejscach



niedozwolonych. Rejony te i miejsca obejmujemy szczególnym nadzorem 
prowadząc działania prewencyjne, a w uzasadnionych przypadkach 
stosujemy przewidziane prawem sankcje karne. W monitorowaniu najbardziej 
zagrożonych miejsc na terenie miasta Sierpca pomaga nam monitoring 
miejski, w tym głównie kamera zamontowana w rejonie tzw. „Złotego Rogu”. 
Jakość obrazu uzyskiwanego z zainstalowanych kamer po ich wymianie uległa 
znacznej poprawie. Problem spożywania alkoholu nie ogranicza się tylko do 
kierujących pojazdami, pieszych lecz również osób w parkach, skwerach i przy 
wiejskich sklepach. Alkohol spożywany jest również w klatkach schodowych 
budynków mieszkalnych, które to miejsca nie są objęte ustawowym zakazem.

Alkohol spożywany w nadmiernych ilościach jest również przyczyną wielu 
konfliktów rodzinnych czy sąsiedzkich. Stąd właśnie rodzą się 
nieporozumienia, kłótnie i przemoc domowa, która w wielu przypadkach 
kończy się interwencją Policji. W wielu przypadkach zmuszeni jesteśmy 
izolować sprawców przemocy w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KPP 
w Sierpcu.

Po stwierdzeniu przemocy w rodzinie sporządzana jest Niebieska Karta 
i przesyłana do Zespołów Interdyscyplinarnych, które pomagają ofiarom tej 
przemocy. Pomagając ofiarom przemocy współpracujemy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.

W 2017 roku policjanci na terenie całego powiatu sierpeckiego 
przeprowadzili łącznie 4333 interwencji, w tym 1401 interwencji domowych. 
W trakcie interwencji domowych w i l l  przypadkach stwierdzono przemoc w 
rodzinie wdrażając procedurę Niebieskiej Karty. Każdą Niebieską Kartę 
przekazano do Zespołów Interdyscyplinarnych powołanych w mieście Sierpcu 
oraz w każdej gminie. Koordynator procedury Niebieskiej Karty KPP Sierpc, 
Kierownicy Posterunków Policji oraz dzielnicowi uczestniczą na bieżąco w 
posiedzeniach tych Zespołów.

W przestępczości ogólnej swój udział mają również nieletni sprawcy 
czynów karalnych.

W 2017r. ujawniono łącznie 13 nieletnich, którzy popełnili łącznie 13 
przestępstw. Były to przestępstwa takie jak: znieważenie funkcjonariusza 
publicznego 3 czyny, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 1 czyn, kierowanie 
pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 1 czyn, posiadanie 
narkotyków 1 czyn, kradzież z włamaniem 1 czyn, uszkodzenie mienia 1 czyn, 
udział w bójce i pobiciu 5 czynów.

Ponadto w 2017r. ujawniono łącznie 22 nieletnich, którzy popełnili 
łącznie 26 wykroczeń tj. czynów świadczących o demoralizacji nieletniego. Były 
to takie wykroczenia jak: art. 119 § KW -  10, art. 13a ustawy o ochronie 
zdrowia -  2, art. 92 § 1 KW -  1, art. 77 KW -  1, art. 51§1 KW -  3, art. 94§1 
KW -  5, art. 86 § 1 KW -  4.

Sprawcami ujawnionych na terenie działania KPP w Sierpcu czynów 
karalnych byli przede wszystkim chłopcy w wieku od 13 do 17 lat. Wśród tych 
sprawców odnotowano osoby nieletnie, które wcześniej nie wchodziły w



konflikt z prawem. Nadal większość nieletnich to ci, wobec których Sąd 
Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich podejmował już wcześniej środki 
wychowawcze i poprawcze.

W ramach zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich na 
terenie szkół na bieżąco organizowano spotkania z uczniami, w trakcie 
których omawiane były metody i formy postępowania ze sprawcami czynów 
karalnych. Uczniowie byli informowani o czekających ich konsekwencjach 
prawnych za popełnienie różnych czynów karalnych lub dopuszczenia się 
demoralizacji.

Jak wskazują powyższe dane problem przestępczości nieletnich, 
niedostosowanej społecznie młodzieży, nieletnich grup chuligańsko -  
przestępczych występuje również w naszym powiecie. Aby temu 
przeciwdziałać, a przede wszystkim zapobiegać demoralizacji i przestępczości 
nieletnich, w 2017 roku wspólnie ze Strażą Miejską w Sierpcu był realizowany 
program prewencyjny pod nazwą „Patrol szkolny”, w trakcie którego 
kontrolowano głównie rejony przyszkolne i dworzec PKS w Sierpcu. Działania 
w powyższym zakresie realizowaliśmy również w ramach akcji „Bezpieczne 
Wakacje” i „Bezpieczne Ferie” gdzie dzielnicowi przeprowadzili spotkania w 
placówkach organizujących letni i zimowy wypoczynek oraz kontrolowali 
miejsca wypoczynku.

O efektach powyższych działań na bieżąco informowany jest Sąd 
Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, gdzie skierowano 56 informacji, 
szkoła do której uczęszcza nieletni -  22 informacje oraz jego rodzice. Nasze 
intensywne działania spowodowały, że można już zauważyć coraz mniejszą 
liczbę dzieci i młodzieży szkolnej przebywającej na dworcach czy w innych 
dostępnych publicznie rejonach miasta w czasie, kiedy powinni uczestniczyć 
w zajęciach szkolnych. Zdarzają się nadal przypadki, że dochodzi do 
spożywania alkoholu przez osoby nieletnie. W 2017 roku ujawniliśmy 4 
nieletnich będących pod działaniem alkoholu, natomiast nie ujawniono 
nieletnich będących pod działaniem środków odurzających.

Zapobiegając przestępczości na podległym terenie uczestniczyliśmy 
w ogólnopolskich programach profilaktycznych oraz tworzyliśmy 
i realizowaliśmy niżej wymienione własne programy i działania profilaktyczne.

Profilaktyka wśród dzieci
W celu eliminacji niedostosowania społecznego i promowania 

bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży policjanci Komendy 
Powiatowej Policji w Sierpcu uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą 
szkolną ze szkół wszystkich szczebli.

„Bezpieczna droga do szkoły 2017"
Wzorem ubiegłych lat, w związku z nasileniem się ruchu pojazdów 

i pieszych w obrębie szkół wraz z rozpoczęciem roku szkolnego sierpeccy 
policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzili działania pod hasłem 
„Bezpieczna droga do szkoły 2017”, które były realizowane w okresie od 4 do 
15 września 2017 roku na terenie całego powiatu sierpeckiego, w ramach 
ogólnopolskiej kampanii pod tym samym hasłem. Prowadzone działania miały



na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w rejonie szkół oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do 
domu, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem 
najmłodszych uczniów. Równolegle z działaniami „Bezpieczna droga do szkoły” 
prowadzona była w pierwszych dniach roku szkolnego akcja „Kierowco! Nie 
polujemy na zebrach” ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży w rejonach przejść dla pieszych.

Warto również podkreślić, ze Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu 
wzorem ubiegłych lat w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego 
zwracała się pismem do zarządców dróg, dyrektorów szkół oraz jednostek 
samorządu terytorialnego i mieszkańców powiatu sierpeckiego o dokonanie 
lustracji terenów przyszkolnych pod kątem zgłaszania nieprawidłowości 
w oznakowaniu w rejonach szkół oraz przejść dla pieszych.

Kampania „Bezpieczna droga do szkoły” to nie tylko zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po polskich drogach, ale również 
edukacja w szkołach podczas trwania całego roku szkolnego. W trakcie 
spotkań z dziećmi szkół podstawowych prowadziliśmy pogadanki nie tylko 
dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, ale także dotyczące 
bezpiecznych zachowań i unikania zagrożeń w szkole, na podwórku, podczas 
wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, podczas wypoczynku letniego 
i zimowego, a także zasad bezpiecznego korzystania z internetu i zachowania 
ostrożności w kontaktach z osobami obcymi.

Policjanci na festynach z okazji Dnia Dziecka
Na przełomie maja i czerwca 2017 roku oraz w okresie wakacji sierpeccy 

policjanci brali udział w kilku festynach z okazji Dnia Dziecka organizowanych 
przez szkoły z terenu powiatu sierpeckiego, a także zarządy sierpeckich osiedli 
mieszkaniowych na terenie Sierpca. Obecne na spotkaniach dzieci miały 
możliwość poczucia się jak policjant, założenia policyjnej czapki, wzięcia 
w rękę pałki i kajdanek, zrobienia zdjęcia na policyjnym motocyklu, a także za 
kierownicą policyjnego radiowozu. Spotkania były doskonałą okazją do 
przypomnienia najmłodszym o podstawowych zasadach bezpiecznego 
poruszania się po drogach zarówno rowerem jak i pieszo, stanowiących główne 
założenia realizowanego przez Komendę Powiatową Policji 
w Sierpcu programu „Bezpieczny i Niechroniony”. Wszyscy chętni, którzy 
docierali na festyny na swoich ulubionych jednośladach mogli oznakować swój 
rower oraz dowiedzieć się jak skutecznie zabezpieczyć swój jednoślad przed 
kradzieżą. Podczas festynów nie zabrakło również ciekawych pytań od dzieci 
i ich rodziców, zarówno o pracę policjanta, jak i podstawowe zasady 
zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Profilaktyka wśród młodzieży
Z kolei na spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną i szkół średnich 

uświadamialiśmy zebraną młodzież o szkodliwości używania alkoholu, 
papierosów, narkotyków, dopalaczy, społecznych skutkach wypadków 
drogowych. Zapoznawaliśmy również z przepisami Ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich i zadaniami Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji 
i przestępczości wśród nieletnich. Do działań wykorzystywaliśmy dostępne 
prezentacje multimedialne o treściach profilaktycznych.



Kampanie „Dopalacze kradną życie” „Narkotyki Dopalacze nie tędy droga” w 
powiecie sierpeckim.

Zjawisko nasilenia fali zatruć dopalaczami na terenie całego kraju oraz 
środkami chemicznymi nieznanego pochodzenia skłoniło funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu do podjęcia działań ukierunkowanych 
na poinformowanie dzieci, młodzieży, nauczycieli, jak również rodziców
0 szkodliwych skutkach zażywania dopalaczy, narkotyków, a także 
spożywania alkoholu. Pomimo, iż pierwsze komunikaty przestrzegające przed 
zażywaniem dopalaczy opublikowaliśmy już w lipcu 2015 roku za 
pośrednictwem lokalnej prasy oraz rozpoczęliśmy spotkania z dziećmi, 
młodzieżą, dyrektorami placówek szkolnych, nauczycielami jak również 
rodzicami, to tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi 
z zażywania dopalaczy kontynuowaliśmy również w 2017 roku, podczas 
spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną na terenie placówek oświatowych.

„Bezpieczny i Niechroniony” oraz „Bezpieczny po zmroku”
W związku ze zmianą przepisów dotyczących osób pieszych, która miała 

miejsce w II półroczu 2014 roku, policjanci KPP Sierpc w ramach prelekcji 
wśród dzieci i młodzieży oraz bezpośrednich spotkań z pieszymi uczestnikami 
ruchu drogowego przypominali o obowiązku używania elementów 
odblaskowych podczas poruszania się pieszo po drogach po zmroku poza 
obszarem zabudowanym. W ramach działań policjanci przekazywali 
pozyskane wcześniej od jednostek samorządowych elementy odblaskowe, 
zarówno dzieciom, jak i osobom pieszym. W celu realizacji działań „Bezpieczny
1 Niechroniony” w 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Sierpcu podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą przekazywali elementy 
odblaskowe celem poprawy ich widoczności, a tym samym ich bezpieczeństwa, 
jak również przekazywali elementy odblaskowe kontrolowanym osobom 
pieszym. Oprócz prelekcji w szkołach funkcjonariusze tutejszej jednostki 
Policji przypominali za pośrednictwem lokalnych mediów o obowiązujących 
przepisach dotyczących ruchu pieszych. Wystosowany apel Komendanta 
Powiatowego Policji w Sierpcu przypominający o obowiązku używania 
elementów odblaskowych przez osoby piesze, poruszające się po zmroku poza 
obszarem zabudowanym je sienią 2016 roku przekazany został sołtysom, aby 
w formie okólnika zapoznali z apelem mieszkańców podległego terenu oraz 
proboszczom parafii celem odczytania uczestnikom mszy świętych.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
W dniu 17 stycznia 2017r na terenie Szkoły podstawowej w Gozdowie 

odbyła się kampania pod nazwą "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Do 
udziału w akcji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Urząd Gminy w Gozdowie i Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego zaproszeni zostali nie tylko uczniowie tej szkoły , ale również 
instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu 
sierpeckiego, w tym sierpeccy policjanci.

W spotkaniu wzięło udział blisko 300 uczniów z klas III-VI Szkoły 
Podstawowej w Gozdowie oraz klas I i II Gimnazjum Publicznego w Gozdowie.



Zorganizowane przez wspomniane instytucje działania miały na celu 
promowanie bezpiecznych zachowań na drodze poprzez używanie przez 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych. 
Zabierający kolejno głos prelegenci gorąco zachęcali dzieci do noszenia 
elementów odblaskowych, które w istotny sposób poprawiają widoczność na 
drodze, a tym samym podnoszą poziom bezpieczeństwa najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego. Po przemowach przedstawiciele organizatorów 
oraz zaproszeni goście wręczyli wszystkim uczniom elementy odblaskowe 
ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W dalszej części spotkania na dzieci i młodzież czekało szereg atrakcji. 
Uczniowie w grupach panelowych miały okazję wypróbować swoje 
umiejętności jazdy na rowerze po torze przeszkód oraz na symulatorze jazdy 
motorowerem zorganizowanym przez płocki WORD w asyście sierpeckich 
policjantów, a także sprawdzić swoje umiejętności z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej pod okiem sierpeckich strażaków. Podczas 
podsumowania w postaci zaprezentowanego filmu "Tak, chcę być bezpieczny" 
uczniowie mieli okazję usystematyzować zdobytą w trakcie edukacji szkolnej 
wiedzę o rodzajach zagrożeń na jakie są narażone w codziennym życiu i jak się 
przed nimi chronić.

W dniu 22 września 2017 na terenie Zespołu Szkół w Borkowie 
Kościelnym odbyła się kampania pod nazwą "Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny". Do udziału w akcji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, Urząd Gminy w Sierpcu i Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego zaproszeni zostali nie tylko uczniowie tej szkoły , ale 
również instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 
powiatu sierpeckiego, w tym sierpeccy policjanci.

W spotkaniu wzięło udział poda 100 uczniów z klas IV-VII Szkoły 
Podstawowej oraz klas II Gimnazjum Publicznego w Borkowie Kościelnym. 
Zorganizowane przez wspomniane instytucje działania miały na celu 
promowanie bezpiecznych zachowań na drodze poprzez używanie przez 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych i 
nawiązywały tym samym do czwartkowych działań "Edward" . Zabierający 
kolejno głos prelegenci gorąco zachęcali dzieci do noszenia elementów 
odblaskowych, które w istotny sposób poprawiają widoczność na drodze, a tym 
samym podnoszą poziom bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu 
drogowego. Po przemowach przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni 
goście wręczyli wszystkim uczniom elementy odblaskowe ufundowane przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W dalszej części spotkania na dzieci i młodzież czekało szereg atrakcji. 
Uczniowie w grupach panelowych miały okazję wypróbować swoje 
umiejętności jazdy na rowerze po torze przeszkód oraz na symulatorze jazdy 
motorowerem zorganizowanym przez płocki WORD w asyście sierpeckich 
policjantów, a także sprawdzić swoje umiejętności z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej pod okiem ratowników medycznych. Podczas 
podsumowania w postaci zaprezentowanego filmu "Tak, chcę być bezpieczny" 
uczniowie mieli okazję usystematyzować zdobytą w trakcie edukacji szkolnej 
wiedzę o rodzajach zagrożeń na jakie są narażone w codziennym życiu i jak się 
przed nimi chronić.



„Kreci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
W dniu 14 lipca 2017 nad Jeziorem Urszulewskim w Szczutowie 

sierpeckie służby przygotowały i przeprowadziły wspólne ćwiczenia 
ratownictwa dla dzieci wypoczywających na obozie letnim w Słupii. 
Przeprowadzone ćwiczenia odbyły się pod patronatem i przy osobistym udziale 
Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery wraz z towarzyszącym w 
wydarzeniu Posłem na Sejm RP Panem Waldemarem Olejniczakiem i Wójtem 
Gminy Szczutowo Panem Andrzejem Twardowskim.

W piątkowe przedpołudnie blisko 50 dzieci przebywających na letnich 
koloniach z terenu Mazowsza wzięło udział w ćwiczeniach przeprowadzonych 
przez służby działające na terenie powiatu sierpeckiego: Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji, WOPR oraz 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Podczas ćwiczeń strażacy 
wcielali się w role osób tonących, potrzebujących pomocy oraz ratujących 
osoby tonące. Wszystkie czynności ratunkowe były omawiane przez strażaków 
i ratowników WOPR. Podczas spotkania dzieci uczestniczące w ćwiczeniach 
ratownictwa pod okiem strażaków, policjantów i ratowników wodnych poznały 
również zasady udzielania pierwszej pomocy tonącemu, bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą oraz bezpiecznego poruszania się po drogach, 
natomiast przedstawiciele powiatowego sanepidu zwracali uwagę 
najmłodszych na niebezpieczeństwo jakie stwarzają kleszcze oraz zażywanie 
dopalaczy. Na zakończenie ćwiczeń dzieci miały również okazję przepłynięcia 
po Jeziorze Urszulewskim policyjną oraz strażacką łodzią motorową. 
Wszystkie dzieci otrzymały od policjantów opaski odblaskowe, a chętni mogli 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na policyjnym motocyklu.

Ćwiczenia zorganizowano w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą”.

W trakcie działań „Bezpieczne Wakacje 2017” oraz „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą” policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 
czuwali nad bezpieczeństwem osób wypoczywaj ących nad akwenem wodnym 
Jeziora Urszulewskiego pełniąc służby z wykorzystaniem łodzi motorowej 
będącej na wyposażeniu KPP Sierpc. W miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu 
2017 roku policjanci z KPP w Sierpcu pełnili łącznie 20 takich służb w tym 
samym czasie pracę policjantów wspierali również ratownicy WOPR -  co 
skutkowało tym, iż na terenie powiatu sierpeckiego nie doszło do utonięć 
wypoczywaj ących na kąpieliskach zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych.

„Profilaktyka a ty”
W dniu 8 czerwca 2017 roku w sali kinowej sierpeckiego Centrum 

Kultury i Sztuki młodzież Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu wystawiła spektakl 
edukacyjno-profilaktyczny "Uwaga! Sąd idzie” przygotowany pod kierunkiem 
pani Małgorzaty Murawskiej - w ramach ogólnopolskiego programu Komendy 
Głównej Policji "Profilaktyka a Ty". Spektakl w dwóch turach obejrzało ponad 
500 osób.



Przedstawienie „Uwaga! Sąd idzie” rozgrywające się w Centrum Kultury 
i Sztuki w Sierpcu obejrzeli nie tylko uczniowie i nauczyciele szkół 
gimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego, ale także grono pedagogiczne 
Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu, dyrektorzy szkół średnich, przedstawiciele 
samorządów i wydziałów oświaty, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej 
Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. 
Koordynator działań asp. Krzysztof Kosiorek nakreślił podstawowe cele 
programu "Profilaktyka a Ty".

Wszyscy zgromadzeni w skupieniu oglądali montaż słowno-muzyczny 
pokazujący scenki z życia młodzieży, która w codziennym życiu spotykając się 
z pokusami łatwo wchodzi drogę uzależnień, nie potrafi właściwie 
funkcjonować bez dostępu do sieci komputerowej, a z błahego powodu 
wkracza na drogę agresywnych zachowań. Uzależnienia prezentowane przez 
młodych aktorów jako Alkohol, Papieros, Dopalacz, Agresor i PC-et w 
konsekwencji działań Policji stają przed obliczem sądu. Argumenty 
zaprezentowane przed sądem przez obronę w starciu z argumentami 
oskarżenia nie zyskały uznania w oczach sądu, który wydając wyrok wobec 
uzależnień skazał je na dalsze życie z daleka od ludzi. Pełne ekspresji 
wypowiedzi młodych aktorów, przeplatane dobrze dobranymi utworami 
muzycznymi, zmusiły widownię do głębokich refleksji nad życiem i niesionymi 
przez nie pułapkami. Atmosfera panująca w sali widowiskowej świadczyła o 
tym, że problemy, jakimi są uzależnienie od internetu, narkomania, 
alkoholizm i towarzysząca mu często przemoc - spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem osób, które obejrzały przedstawienie edukacyjno - 
profilaktyczne.

Utworzenie miejsca spotkań z dzielnicowym

W związku z potrzebą społeczną mającą na celu przybliżenie Policji do 
środowiska lokalnego podjęta została przez dzielnicowego asp. szt. Marka 
Biegańskiego inicjatywa utworzenia Miejsca spotkań z dzielnicowym w ramach 
współpracy z Zarządem Osiedla nr 7 i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Sierpcu. Do współpracy zaproszono również Urząd Miasta Sierpca oraz 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Sierpcu, które poparły inicjatywę.

Oficjalne otwarcie punktu dla interesantów miało miejsce w dniu 28 
listopada 2017r. Na siedzibę wybrano lokal będący filią Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w centrum rejonu nr I obsługiwanego przez dzielnicowego asp. szt. 
Marka Biegańskiego, który w znacznym stopniu obejmuje osiedle Jana Pawła 
II. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni do współpracy przedstawiciele 
m.in. Zarządu Osiedla nr 7 w Sierpcu , Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Sierpcu, Spółdzielni Mieszkaniowej, a także kierownictwo komendy w osobach 
Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu mł. insp. Mariusza 
Kryszkowskiego i Zastępcy Komendanta mł. insp. Krzysztofa Witkowskiego.

W trakcie spotkania ustalono, że spotkania z mieszkańcami będą 
odbywać się cyklicznie w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 15.30- 
17.00, a w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców rejonu nr I 
spotkaniami z dzielnicowym może zostać zwiększona częstotliwości dyżurów 
dzielnicowego.

W uzupełnieniu powyższej inicjatywy pod nazwą „Akademia 
dzielnicowego” w celu ułatwienia kontaktu i wymiany informacji z



dzielnicowym zostały przygotowane magnesy oraz kubki zawierające 
podstawowe informacje dotyczące kontaktu z dzielnicowym.

„Bezpieczny senior” i „Mazowiecka Akademia Seniora”
Z uwagi, iż osoby starsze stają się ofiarami oszustw, wyłudzeń 

i kradzieży, policjanci KPP w Sierpcu podejmowali działania związane 
z bezpieczeństwem seniorów w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Bezpieczny Senior” oraz wojewódzkiej akcji „Mazowiecka Akademia Seniora”.

W ramach kampanii w miesiącu marcu opracowano ulotkę 
przeznaczoną dla seniorów oraz osób zamieszkujących samotnie, zawierając 
w jej treści informujące jak nie stać się ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, 
jak zabezpieczyć mienie by nie zostać okradzionym, a także jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach. W treści ulotki zawarte zostały również numery 
telefonów alarmowych oraz telefon kontaktowy do dzielnicowego. 
Przygotowane w ten sposób ulotki były doręczane seniorom przez 
dzielnicowych podczas odwiedzin posesji. W ramach kampanii jesienią 2017 
roku opracowany został również apel do mieszkańców terenów wiejskich, 
w tym również zawierający przestrogi dla seniorów z terenów wiejskich 
i przekazany w formie okólnika do sołtysów celem zapoznania społeczności 
wiejskiej z zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać w okresie zimowy oraz 
w codziennym życiu.

Podczas indywidualnych spotkań z seniorami w ramach odwiedzin 
posesji funkcjonariusze przedstawili sposoby działania oszustów m.in. metodą 
„na wnuczka” czy pracownika socjalnego. Na przykładach omawiali, w jaki 
sposób każda osoba, nie tylko senior powinna się zachować, aby uniknąć 
oszustwa. Policjanci przypominali również o zasadzie ograniczonego zaufania 
w stosunku do obcych nieznanych osób i zachowaniu szczególnej ostrożności 
przy wpuszczaniu takich osób do mieszkania. W trakcie robienia zakupów 
można paść ofiarą kradzieży portfela z pieniędzmi, dlatego też omówiono 
ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym funkcjonariusze 
apelowali do seniorów, aby zwracali uwagę na osoby bezdomne i nietrzeźwe 
narażone na zamarznięcie i poinformowali o takich sytuacjach Policję oraz 
służby ratunkowe. Funkcjonariusze przypomnieli również aby w tym trudnym 
okresie opieką objąć szczególnie osoby schorowane i mieszkające samotnie. 
Podczas spotkań policjanci omawiali najczęstsze przyczyny wypadków 
drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak 
również przypomnieli o obowiązku używania elementów odblaskowych 
podczas poruszania się poboczem pieszo po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym.

Wspólne działania Urzędu Miasta Sierpca i KPP Sierpc w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.

Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kiyminogennym 
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi 
i organizacjami społecznymi to ustawowe zadanie należące nie tylko do Policji, 
ale również zagadnienie pozostające w kompetencjach władz samorządowych.



Z początkiem grudnia 2017 z inicjatywą przeprowadzenia wspólnych 
działań wystąpiła do sierpeckiej komendy Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działająca przy 
Urzędzie Miasta Sierpca przekazując broszury zawierające podstawowe 
informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz alkoholizmowi 
przeznaczone dla rodzin funkcjonujących na terenie Sierpca i borykających 
się z takimi problemami.

Broszury będące cennym źródłem wiedzy dla rodzin z problemami 
alkoholowymi oraz osób doznających przemocy trafiły już do dzielnicowych, 
którzy w ramach podejmowanych interwencji będą przekazywać osobom 
pokrzywdzonym powyższe materiały.

Stop włamaniom
W 2017 roku w dalszym ciągu dzielnicowym i policjantom Komendy 

Powiatowej Policji w Sierpcu zlecano zadania mające na celu ograniczyć tą 
kategorię przestępstw. W ramach służb obchodowych i patrolowych w oparciu 
o własną analizę miejsc najbardziej zagrożonych, jak i ogólną analizę KPP 
Sierpc, docierali do obiektów i placówek zagrożonych przestępstwami 
kradzieży z włamaniem w swoich rejonach służbowych. W ramach rozmów 
z właścicielami lub zarządcami obiektów pouczali o sposobie zachowania się 
w przypadku zaistnienia przestępstwa napadu, kradzieży, w tym 
niezwłocznego zawiadomienia Policji oraz zabezpieczenia miejsca do czasu 
przybycia policjantów. W rozmowach dzielnicowi wskazywali na potrzebę 
unowocześnienia monitoringu jako elementu wpływającego na skuteczną 
identyfikację sprawców. Dzielnicowi KPP w Sierpcu w ramach kampanii „Stop 
włamaniom” podczas pełnionych służb przypominali właścicielom firm oraz 
placówek handlowych, stacji paliw, banków o możliwych sposobach 
zabezpieczenia mienia przed różnymi zdarzeniami przestępczymi, jak również 
przekazywali rady oparte na policyjnym doświadczeniu podnoszące 
bezpieczeństwo i nie wymagające przy tym wkładu finansowego.

W ramach kampanii „Stop włamaniom” w lokalnej prasie, a także na 
stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, ukazywały się 
apele i artykuły zawierające wskazówki i porady jak nie stać się ofiarą 
przestępstwa oraz co zrobić w przypadku jego zaistnienia. Komunikaty i apele 
Policji przestrzegające przed zdarzeniami przestępczymi ukazywały się również 
w lokalnych mass-mediach w okresach poprzedzających ważne święta 
kościelne czy państwowe, w okresach wypoczynku zimowego i letniego dzieci, 
jak też w czasie długich weekendów.

Stop kradzieżom samochodów
W celu ograniczenia i wyeliminowania zjawiska kradzieży samochodów 

w 2017 roku - zgodnie z rozpoczętą w marcu 2011 roku kampanią „Stop 
kradzieżom samochodów” - policjanci KPP w Sierpcu podczas codziennych 
służb patrolowych, obchodowych i operacyjnych realizowali zadania 
wynikające ze sporządzonego harmonogramu działań dotyczące ujawniania 
skradzionych pojazdów oraz lokalizacji miejsc, gdzie mogą znajdować się 
części samochodowe pochodzące z kradzieży, tzw. dziuple .



Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została wprowadzona 
we wrześniu 2016 roku jako kontynuacja debat publicznych organizowanych 
przez Policję. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mają możliwość za 
pośrednictwem internetu zgłaszać zagrożenia bezpieczeństwa, które w ich 
odczuciu występują w miejscu ich zamieszkania. W celu promocji Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu 
podjęto następujące przedsięwzięcia:
- informację o przedmiotowym programie zamieszczono na stronie 
internetowej KPP Sierpc oraz profilu Bezpieczny Niechroniony KPP Sierpc na 
platformie facebook,

- obecnie dzielnicowi, profilaktycy oraz policjanci ruchu drogowego na bieżąco 
w trakcie odbywanych spotkań i kontaktów ze społeczeństwem, przekazują 
informacje o założeniach programu i zachęcają do korzystania z aplikacji 
w sytuacji dostrzeżenia zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

W 2017 roku na terenie całego powiatu sierpeckiego na Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesionych zostało łącznie 495 zagrożeń z czego 
potwierdzonych zostało 225 zagrożeń, niepotwierdzonych 268 zagrożeń oraz 2 
uznane jako żart lub pomyłka. Najczęściej nanoszonymi zagrożeniami przez 
obywateli były: przekroczenie dozwolonej prędkości -  133 naniesione
zagrożenia, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem - 114
naniesionych zagrożeń, nieprawidłowe parkowanie -  94 naniesionych 
zagrożeń oraz nieprawidłowa infrastruktura krytyczna -  78 zagrożeń.

Aplikacja Moja Komenda

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową 
wersje bezpłatnej aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której w łatwy 
sposób można odnaleźć dzielnicowego ,który opiekuje się danym rejonem. 
Aplikacja umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić 
wystarczy wpisać dane własnego miejsca zamieszkania a aplikacja pokaże 
nam dane kontaktowe dzielnicowego opiekującego się danym rejonem. Istnieje 
również możliwość dzięki aplikacji na znalezienie najbliższej jednostki Policji 
oraz dzięki nawigacji zostanie wskazana najkrótsza trasa dotarcia.

Współpraca z samorządami

Skutecznie zapobiegać przestępczości oraz aspołecznym zachowaniom, 
a więc realizować zadania wpisane do Programu Razem Bezpieczniej nie 
jesteśmy w stanie bez aktywnej współpracy z mieszkańcami i lokalnymi 
samorządami.

Współpraca z Samorządem naszym zdaniem układa się w sposób 
prawidłowy. Samorządy wspierają finansowo nasze działania profilaktyczne



oraz przekazują środki finansowe na dodatkowe służby policjantów, zakup 
radiowozów oraz innych niezbędnych do służby przedmiotów.

Mamy nadzieję, że w roku 2018, w którym czeka nas szereg nowych 
zadań, w powiecie sierpeckim współpraca z samorządami, instytucjami i 
mieszkańcami powiatu sierpeckiego będzie jeszcze bardziej owocna co przełoży 
się bezpośrednio na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
sierpeckiego.

Sporządził:




