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WSPÓŁPRACA MIESZKAŃCÓW Z POLICJA PRZYNOSI POŻĄDANE EFEKTY
Już ponad 700 informacji przekazali mieszkańcy powiatu chojnickiego za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a z każdym dniem przybywa nowych zgłoszeń. Taki rodzaj współdziałania
przynosi już pożądane efekty. Za pomocą „mapy” można cały czas przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Każde z nich jest dokładnie sprawdzane przez policjantów.
Sygnały naniesione przez mieszkańców powiatu chojnickiego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci ciągle sprawdzają i weryfikują. Od lipca zeszłego roku, kiedy KMZB zaczęła
funkcjonować do dzisiaj na terenie naszego powiatu policjanci odczytali blisko 750 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które są według nich niebezpieczne i wymagają reakcji. W
samym maju mieszkańcy zaznaczyli 99 zagrożeń z czego 63 % z tych zgłoszeń zostało przez mundurowych potwierdzonych. Wiele sygnałów podlega nadal weryfikacji, a patrole kontrolują
wskazane miejsca wielokrotnie. Spośród nich najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz grupowania się młodzieży. Kolejnym
najbardziej uciążliwym zagadnieniem, które często pojawia się na mapie to przekraczania dopuszczalnej prędkości. Takie informacje były zgłaszane na ul. Podleśnej w Czersku, Klawkowie, drodze
krajowej nr 22 oraz w wielu innych miejscach powiatu, gdzie mieszkańcy zaznaczyli nawet po kilkanaście razy niektóre miejsca jako niebezpieczne. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom
chojniccy policjanci objęli szczególnym nadzorem te rejony. Wczoraj funkcjonariusze ruchu drogowego ponadto przeprowadzili wzmożone działania, podczas których aktywność policjantów skupiła
się na miejscach wskazanych przez internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Głównym celem akcji było egzekwowanie od kierujących poszanowania przepisów, określonych w
ustawie Prawo o ruchu drogowym. W wyniku przeprowadzonej akcji funkcjonariusze skontrolowali blisko 200 pojazdów, wszyscy kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu. 21 osób zostało
ukaranych podczas działań mandatami karnymi, które w większości były za przekroczenie dozwolonej prędkości. Kolejne informacje od mieszkańców dotyczą niewłaściwej infrastruktury drogowej,
dlatego też, działając w tym zakresie, policjanci kierują pisma do zarządców dróg, celem sprawdzenia i w razie potwierdzenia, usunięcia nieprawidłowości. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
coraz lepiej udowodnia, że jest ważnym narzędziem współpracy mieszkańców powiatu chojnickiego z miejscową Policją. Dzięki niej mundurowi są w stanie jeszcze skuteczniej dbać o
bezpieczeństwo.
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