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PODSUMOWANIE ROKU W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W
KALISZU
Odprawa roczna, tradycyjnie już zorganizowana w Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Kaliszu, była okazją do podsumowania pracy policjantów i pracowników Komendy
Miejskiej Policji w Kaliszu, w minionym roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji
w Poznaniu insp. Piotr Mąka oraz przedstawiciele władz samorządowych. Przed naradą odbyła się
uroczystość przekazania policjantom z Kalisza ośmiu nowych radiowozów. Zakup części z nich był
możliwy dzięki dofinansowaniu ze strony władz miasta Kalisza oraz czterech gmin Blizanów, Mycielin,
Stawiszyn oraz Żelazków.

Cztery radiowozy oznakowane i taka sama ilość nieoznakowanych zasilą tabor Wydziału do walki z Przestępczością
Gospodarczą, Prewencji, Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Stawiszynie. W znacznym zakresie usprawni to
codzienną służbę policjantów i na pewno nie pozostanie bez wpływu na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
miasta i powiatu kaliskiego. Sześć pojazdów zostało zakupionych w systemie 50 na 50, tzn., że połowę środków finansowych
na zakup radiowozów przekazała Policja, a drugą Miasto Kalisz oraz gminy: Blizanów, Mycielin, Stawiszyn oraz Żelazków.
W uroczystym przekazaniu pojazdów uczestniczyli Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Prezydent
Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński wraz wiceprezydent Karoliną Pawliczak oraz Barbarą Gmerek, Przewodnicząca Komisji
Prawa, Porządku Publicznego oraz samorządu Osiedlowego Magdalena Spychalska, Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak,
Wójt Gminy Żelazków Sylwiusz Jakubowski,
Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł oraz Kierownik Referatu Administracyjnego Urzędu Gminy w Mycielinie Rafał
Szelągowski. W uroczystości brał udział również Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek.
Przedstawiciele władz samorządowych wręczyli kluczyki od pojazdów funkcjonariuszom, odpowiedzialnym za użytkowanie
radiowozów. Zanim auta wyjechały w teren, zostały poświęcone przez kapelana kaliskich policjantów ks. prałata Roberta
Lewandowskiego.
Naradę roczną w Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, rozpoczął Komendant Miejski
Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek, który na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej omówił efektywność
działań podległych funkcjonariuszy w 2017 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie były realizowane przez
policjantów w minionym roku.
Jednym z elementów odprawy była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu kaliskiego za 2017 rok.
Komendant zaprezentował także wyniki pracy pionu kryminalnego. Jego wystąpienie poparte było między innymi prezentacją
największych spraw zrealizowanych w minionym roku. Szczególną uwagę poświęcił przestępczości narkotykowej oraz
akcyzowej. W roku 2017 policjanci KMP w Kaliszu zabezpieczyli łączenie blisko 60 kg środków odurzających i substancji
psychotropowych. Natomiast podczas prowadzonych czynności związanych z przestępczością akcyzową funkcjonariusze
ujawnili, tylko w minionym roku, blisko 400 tys. sztuk papierosów, 160 kg tytoniu oraz prawie 65 litrów spirytusu i wyrobów
spirytusowych, bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
Podczas prezentacji insp. Bieniek omówił realizację założeń stawianych przed policjantami służby patrolowej oraz ruchu
drogowego. Nawiązał również do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda”, „Dzielnicowy bliżej
nas” oraz debat społecznych. Szef kaliskie jednostki, jako istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo, wskazał na
realizację programów profilaktycznych. W minionym roku szczególny nacisk w tej kwestii, położono na przedsięwzięcia

mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jadą z kaliskich inicjatyw była kampania ,,Dzieci mają głos’’.
To wspólne przedsięwzięcie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz Radia Centrum, które miało dotrzeć do
jak najszerszego grona odbiorców, a kwestie wypowiadane przez najmłodszych miały zmusić do chwili zastanowienia, nad
konsekwencjami nie respektowania przepisów.
Na zakończenie swojego wystąpienia szef kaliskiej jednostki podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe
dzięki zaangażowaniu społecznemu oraz dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom
oraz ich wykrywaniu.
Podczas narady głos zabrali również zaproszeni goście Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński oraz Starosta Kaliski
Krzysztof, którzy podziękowali policjantom i pracownikom cywilnym jednostki za rok wytężonej i efektywnej pracy na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka podsumowując spotkanie podziękował wszystkim służbom i
instytucjom współpracującym z Policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki
włożyli w pracę w 2017 roku. Określając zadania rok bieżący, szef wielkopolskiej Policji wymienił m.in. konsekwentne
realizowanie priorytetów KGP - są to przede wszystkim: wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz skuteczna walka z
przestępczością gospodarczą. Podkreślił również, że ważnym elementem oceny pracy Policji jest ocena społeczna, dlatego
też prospołeczne kierunki działań takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Dzielnicowy Bliżej Nas oraz debaty
społeczne, będą ważnym elementem pracy wielkopolskich policjantów w obecnym roku.

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

