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POLICJANCI PODSUMOWALI 2017 ROK
Efekty pracy policjantów, stan bezpieczeństwa na terenie powiatu malborskiego i najważniejsze priorytety na 2018 rok omówili na piątkowej odprawie rocznej policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Malborku. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan oraz przedstawiciele lokalnych władz.
W piątek (26 stycznia 2018 roku) o godz. 13-tej w auli Komendy Powiatowej Policji w Malborku odbyła się odprawa służbowa, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Malborku insp. Michał
Zapolski w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelana podsumował efekty pracy policjantów w ubiegłym roku. W odprawie udział wzięli policjanci
oraz przedstawiciele władz samorządowych. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2017 roku wynosiła 71,9% i była wyższa o 1,2% w porównaniu z rokiem 2016. Wykrywalność przestępstw
kryminalnych w 2017 roku wyniosła 64,2 %,. Największą wykrywalność zanotowano w przestępstwach min. rozbój 100%, uszkodzenie ciała 93%, bójka i pobicie 87,5%. W ubiegłym roku kryminalni
zabezpieczyli ponad 5,5 kg narkotyków. Na terenie powiatu malborskiego w 2017 roku doszło do101 wypadków. Spadek odnotowano w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym z 6 w 2016 roku do 5 w
roku 2017. Ważnym elementem była liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości, która wynosiła w 2017 roku 24737. Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku policjanci ruchu
drogowego zatrzymali prawo jazdy 39 kierowcom za przekroczenie prędkości o ponad 50km/h w terenie zabudowanym oraz zatrzymali 74 kierowców pod wpływem alkoholu. Od początku
funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (1.07.2016 rok) mieszkańcy powiatu malborskiego nanieśli na mapę 797 zagrożeń. Policjanci weryfikując zgłoszenia za pośrednictwem
aplikacji potwierdzili 222 zagrożenia. Najwięcej zgłoszeń - 205 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 159 zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, 152
zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Policjanci podczas planowania debat zwracali szczególną uwagę min. na zagrożenia naniesione na interaktywną mapę. Debaty odbyły się w
obszarach: bezpieczeństwo w ruchu drogowego, narkotyki, dopalacze, środki odurzające, cyberzagrożenia, bezpieczeństwo seniorów. Na zakończenie odprawy I Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan podziękował wszystkim policjantom za ich zaangażowanie i pracę. Podziękowania złożyli także przedstawicieli władz samorządowych.
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