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DOLNOŚLĄSKI POLICJANT Z WIZYTĄ U FUNKCJONARIUSZY
NA MALCIE
Data publikacji 17.05.2018

Dolnośląski policjant spotkał się z funkcjonariuszami z Malty. Wizyta podkom. Bartłomieja
Majchrzaka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu była możliwa w ramach działaności
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Funkcjonariusz w trakcie pobytu zapoznał się z
funkcjonowaniem Policji na Malcie, jak wygląda służba, jakim funkcjonariusze dysponują
wyposażeniem oraz z jakimi problemami spotykają się najczęściej.
Podkom. Bartłomiej Majchrzak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas urlopowego wypoczynku na
Malcie złożył wizytę w Komendzie Głównej Policji, która mieści się w stolicy kraju Valletcie. Wizyta odbyła się w ramach
działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Przewodnikiem po Komendzie był bowiem członek IPA Malta i
jednocześnie funkcjonariusz maltańskiej policji Joseph Mamo.
Policja na Malcie liczy około 2000 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w 12 policyjnych dystryktach i 3 dodatkowych
sub-departamentów: kryminalnego zajmującego się sprawami najcięższego kalibru, narkotykowego i przestępstw
ﬁnansowych. Policjanci regularnie patrolujący wyspę nie noszą broni, a są wyposażeni jedynie w gaz pieprzowy i pałki
służbowe. Natomiast grupy interwencyjne na swoim wyposażeniu oprócz broni krótkiej posiadają również broń
maszynową.
Głównym problemem na Malcie jest przestępczość narkotykowa, często powiązana z handlem ludźmi i napływem
imigrantów. Policjanci na Malcie muszą się liczyć również z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego
związanego głównie z turystami. Dlatego też duży nacisk kładzie się tam na przepływ informacji o korkach i
wypadkach.
Budynek Komendy Głównej Policji położony jest niedaleko centrum stolicy. Przed budynkiem znajduje się pomnik
poświęcony policjantom, którzy zginęli na służbie, nad którym powiewają ﬂagi państwowa i policji. Dla gości
odwiedzających komendę udostępniono również Muzeum Policji, w którym znajdują się rekwizyty, sprzęt i
umundurowanie związane z historią policji na Malcie. Za kotarą natomiast gratka dla interesujących się zagadkami
kryminalnymi - w kilkunastu boksach zaprezentowano najbardziej ciekawe sprawy kryminalne z którymi mieli do
czynienia maltańscy policjanci. Pokazano tam również broń oraz inne przedmioty służące przestępcom.
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