www.choszczno.pl

Choszczno 2010 - Policyjne podsumowania
12.02.2020.

CHOSZCZNO. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji odbyła się roczna odprawa służbowa. O tym, że
choszczeńska jednostka należy do najlepszych w województwie zachodniopomorskim, mówił komendant
insp. KAZIMIERZ PIOTROWSKI. Naszych stróżów prawa, chwalił również zastępca komendanta
wojewódzkiego insp. JAROSŁAW PASTERSKI.

Z podsumowania, które przedstawił komendant insp. KAZIMIERZ PIOTROWSKI
wynika, że w 2019 roku na terenie naszego powiatu, policjanci
stwierdzili 1459 przestępstw. O ich skutecznym działaniu świadczy m.in.
ponad 89-procentowa wykrywalność oraz to, że w tej działalności, byli o
dziewięć punktów lepsi od średniej, jaką osiągnęły wszystkie komendy z
województwa zachodniopomorskiego.
Rok 2019 w statystyce

Z zaprezentowanego zestawienia wynika, że również w pozostałych
działaniach osiągnęli podobne rezultaty. My z tych statystycznych
słupków wybraliśmy kilkanaście tematów i tu najbardziej imponująco
prezentuje się liczba legitymowań. Okazuje się, że w 2019 roku było ich
aż ponad 27 tys., czyli o prawie 15 tys. więcej niż stwierdzonych
wykroczeń (12087). Ciekawostką jest to, że w minionym roku policjanci
przeprowadzili 4385 interwencji, czyli mniej więcej tyle samo, co w 2018
roku (4357). Wspomnieliśmy już wyżej, że ogólna liczba przestępstw
wynosi 1459, a w tym było 727 przestępstw kryminalnych. Stwierdzono też
83 kradzieże z włamaniem i tylko trzy samochodów. Jeśli
chodzi o zdarzenia związane z ruchem drogowym, to tu zarejestrowano 415
kolizji i 37 wypadków, w których zginęło sześć osób, a 45 było rannych.
Niestety, w tym czasie zatrzymano również 177 kierujących będących pod
wpływem alkoholu, czyli o 40 więcej, niż w 2018 roku. W podsumowaniu,
insp. Piotrowski podziękował podwładnym za dobrą pracę i zaznaczył, że
jest w tym również zasługa jego poprzednika, czyli insp. IRENEUSZA WINNICKIEGO.
A czego oczekują przełożeni od policjantów w tym roku? Tu na pierwszym
miejscu stawiane jest zwiększenie efektywności działań, na rzecz
wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, a także większej skuteczności w
zwalczaniu współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości.
Choszczeńskim stróżom prawa, podziękował również zastępca komendanta
wojewódzkiego insp. JAROSŁAW PASTERSKI. Co ciekawe, to zwrócił się do
samorządowców z prośbą, o promocję zawodu policjanta.

O tym na odprawie nie było

O skuteczności naszych policjantów świadczy m.in. fakt, że doprowadzili
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do zatrzymania sprawców włamania do sklepu jubilerskiego w Choszcznie.
Na odprawie tego nie powiedzieli, więc przypomnijmy, że w maju ubiegłego
roku, w trakcie odbywającego się w mieście wyścigu kolarskiego, dwaj
mężczyźni najpierw włamali się do sklepu AGD przy ul. Wolności, a
stamtąd przez otwór w ścianie weszli do sąsiedniego sklepu
jubilerskiego. Ukradli biżuterię o wartości 300 tys. zł, a w zatarciu
śladów miało im pomóc rozlanie środka chemicznego. Nie było to zbyt
skuteczne, bo jednak zostali zatrzymani. Okazuje się, że obydwaj w
przeszłości byli wielokrotnie karani sądownie. Przyznali się do
włamania, za które grozi im od 10 do 15 lat więzienia.
Tadeusz Krawiec
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