Odprawa roczna podsumowująca rok 2014

14 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu odbyła się roczna odprawa
podsumowująca wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
w 2014 roku.
W odprawie uczestniczyli Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
mł. insp. Rafał Kozłowski, kadra kierownicza, policjanci i pracownicy naszej jednostki oraz zaproszeni
goście w osobach Starosty Wągrowieckiego, Przewodniczącej Rady Powiatu, Burmistrzowie
i Wójtowie,Prokurator Rejonowy w Wągrowcu oraz Komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Straży
Miejskiej w Wągrowcu.
Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu mł.insp. Magdalena Sławińska wraz z zastępcą mł.insp.
Maciejem Kuszem przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu wągrowieckiego w 2014 roku.
Podkreślono odnotowanie ograniczenia przestępczości w roku 2014r. w porównaniu do roku
poprzedzającego, zarówno przestępczości ogólnej jak i przestępstw najbardziej uciążliwych
społecznie tj. uszkodzeń ciała, bójek i pobić, kradzieży mienia, kradzieży z włamaniami, kradzieży
pojazdów, uszkodzeń mienia i przestępczości rozbójniczej. Wzrosła niemal o 3 procent wykrywalność
w poszczególnych kategoriach przestępczości. Wynik 84,7 % ogólnej wykrywalności jest nadal bardzo
wysoki.
Odnotowano znaczącą poprawę w statystyce zatrzymań nietrzeźwych kierujących, przy
jednoczesnym nasileniu przeprowadzania kontroli stanu trzeźwości. W roku 2014 Policjanci ujawnili
368 nietrzeźwych kierujących tj. o 63 mniej niż w roku poprzedzającym. Odnotowano wzrost liczby
wypadków drogowych z 29 w roku 2013 do 37 w roku 2014, o 27 spadła liczba kolizji liczby kolizji
których w 2014 roku odnotowano 453, o 8 zwiększyła się liczba osób rannych do poziomu 39.
W 37 wypadkach 4 osoby poniosły śmierć. Nadal najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych to
nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznego odstępu
między pojazdami, alkohol.
Policjantki i policjanci naszej komendy zorganizowali i przeprowadzili wiele działań w zakresie
prewencji kryminalnej i popularyzacji pracy Policji.
W imieniu samorządowców za zaangażowanie i pełną poświęcenia służbę podziękował Starosta
Wągrowiecki Tomasz Kranz. Wyrazy uznania za dobrą współpracę z wągrowiecką Policją przekazała
Szefowa Prokuratury pani Renata Bocheńska‐Bejnarowicz.
Komendant Sławińska podziękowała za okazaną pomoc i wsparcie finansowe dla jednostki ze strony
samorządów lokalnych, która posłużyła na doposażenie funkcjonariuszy oraz remonty pomieszczeń
w jednostkach w Gołańczy oraz Damasławku.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski dokonał
podsumowania pracy Policji w skali garnizonu wielkopolski, przekazał zadania do realizacji dla
jednostki na rok 2015r. głównie w zakresie pracy prewencyjnej co ma się przełożyć na dalsze
ograniczania przestępczości. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Poznaniu złożył również podziękowania na ręce władz samorządowych za zrozumienie potrzeb
funkcjonariuszy Policji oraz przekazywane wsparcie. Na koniec przekazał podziękowania dla
funkcjonariuszy i pracowników KPP w Wągrowcu za służbę i pracę w 2014r. życząc dalszych
sukcesów.

