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POLICJANCI PODSUMOWALI ROK
Wczoraj w auli Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej podsumowująca miniony rok. W spotkaniu uczestniczył insp. Krzysztof Kozelan I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, kierownictwo wejherowskiej komendy. Podczas narady I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego podziękował za dotychczasową pracę oraz omówił
zadania stojące przed funkcjonariuszami w 2018 roku.
Wczoraj o godzinie 11:00 policjanci i pracownicy wejherowskiej komendy gościli w swojej jednostce I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelana, który
uczestniczył w odprawie rocznej policjantów. Insp. Beata Perzyńska- Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie oraz podinsp. Krzysztof Murdzia – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w
Wejherowie omówili całoroczną pracę poszczególnych komórek organizacyjnych. Podejmowane na przestrzeni ubiegłego roku czynności dochodzeniowo śledcze, liczne akcje i działania
funkcjonariuszy, spotkania z młodzieżą szkolną, i rodzicami, organizowane debaty społeczne z mieszkańcami, działania operacyjne oraz zaangażowanie pracujących w terenie służb patrolowych,
ruchu drogowego i dzielnicowych sprawiły, że miniony rok oraz osiągnięte w tym czasie wyniki zostały ocenione bardzo pozytywnie. Wejherowscy funkcjonariusze w 2017r. uczestniczyli w 8
debatach społecznych, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Przekazane w trakcie tych spotkań przez mieszkańców informacje, uwagi i spostrzeżenia zostały zweryfikowane
oraz uwzględnione w codziennej służbie. Duży nacisk kładziono na poprawę współpracy mieszkańców powiatu z policją w celu wspólnej, bardziej skutecznej walki z lokalnymi zagrożeniami na rzecz
poprawy bezpieczeństwa. Podczas różnych akcji funkcjonariusze informowali mieszkańców o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tym inicjatywom policjanci otrzymali aż 2592
zgłoszenia poprzez mapę. Ponadto policjanci przez cały rok prowadzili szereg akcji na drogach, które pozwoliły na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci sprawdzili trzeźwość
ponad 58 tys. kierujących oraz zatrzymali 140 nietrzeźwych kierowców. Mundurowi zatrzymali 204 prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej o 50 km/h oraz 140
praw jazdy za inne przewinienia drogowe. W minionym roku na terenie powiatu wykrywalność przestępstw uciążliwych społecznie wyniosła ponad 45% . Wykrywalność rozbojów kształtowała się na
wysokim poziome ponad 85%, bójek i pobić 70%, uszczerbek na zdrowiu 87%. Zmalała również liczba kradzieży z włamaniem, a wykrywalność w tej kategorii wyniosła ponad 40%, zmalała także
liczba kradzieży, a wykrywalność w tej kategorii przestępstw wyniosła 46%. Na przestrzeni ubiegłego roku policjanci ze wejherowskiej komendy zabezpieczyli również 25 kilogramów środków
odurzających. Na zakończenie odprawy insp. Krzysztof Kozelan – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podziękował za osiągnięte bardzo wysokie wyniki w służbie policjantom.
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