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MIESZKAŃCY WSKAZALI 679 MIEJSC NA KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających interwencji Policji. W powiecie kościerskim od stycznia do grudnia 2018 roku
mieszkańcy wskazali policjantom 679 miejsc, które uważają za zagrożone. W miniony weekend, dzięki informacjom naniesionym na KMZB, dwoje kierujących straciło prawo jazdy na terenie naszego
powiatu.
W 2018 roku minął już drugi rok działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy nie tylko naszego regionu, ale i całego kraju mogą wskazywać miejsca, które według
nich są zagrożone, np. tam, gdzie kierujący nie stosują się do przepisów ruchu drogowego, nieprawidłowo parkują albo gromadzi się młodzież, która zakłóca porządek, czy nawet miejsca, gdzie są
źle oznakowano drogi. W naszym powiecie w ubiegłym roku dzięki KMZB naniesionych zostało 679 takich miejsc. Policjanci weryfikują wszystkie zgłoszenia. Większość z nich dotyczy przekraczania
dozwolonej prędkości, parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych i spożywania alkoholu w miejscu publicznym. 61,5 % takich nieprawidłowości się potwierdziło. „Mapa" jest dostępna na
stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, a jej obsługa jest bardzo prosta. Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji,
które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym Policji pod numerami alarmowymi 997 i 112.br> W miniony piątek i sobotę
funkcjonariusze kościerskiej drogówki podczas patrolu miejsca zaznaczonego jako „potwierdzone" na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, na drodze krajowej nr 221 w miejscowości Nowy
Klincz zatrzymali 48-letnią kobietę, kierującą samochodem vw, która przekroczyła dozwoloną prędkość. W terenie zabudowanym jechała 104 km/h. Straciła prawo jazdy. Z uprawnieniami pożegnał
się również inny kierowca, 47-letni mieszkaniec naszego powiatu, który dzień wcześniej w miejscowości Boże Pole przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km/h. Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa mieszkańcy mają wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Mapa umożliwia każdemu wskazanie niewłaściwych zjawisk i zachowań, które wzbudzają powszechny sprzeciw i
poczucie zagrożenia.
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