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DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE GĄSAWA
Policjanci z komendy powiatowej w Żninie zorganizowali debatę "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
możesz mieć na to wpływ – bezpieczeństwo seniorów” dla mieszkańców gminy Gąsawa. W spotkaniu
uczestniczyli także przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Wójt Gminy
Gąsawa. Policjanci zaprezentowali działanie aplikacji "Moja Komenda”, a także Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wysłuchali także z jakimi problemami borykają się mieszkańcy i zapewnili,
że postarają się znaleźć sposób na ich rozwiązanie.
W piątek (29 czerwca) o 19.00 z inicjatywy Komenda Powiatowego Policji w Żninie p.o. kom. Mariusza Gaik w Gminnym
Centrum Kultury "Stodoła” w Gąsawie odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu na terenie gm. Gąsawa
,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć na to wpływ – bezpieczeństwo seniorów”.
W debacie udział wzięli: z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Krzysztof Jaźwiński, Kierownik
Ogniwa Ruch Drogowego asp. sztab. Mirosław Jankowski, asystent ds. Planowania i Organizacji Służby asp. sztab. Jarosław
Pawlicki, policjantka z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń asp. sztab. Edyta Gościńska oraz przedstawiciel
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mł. asp. Marcin Górak. Na spotkaniu obecny był również
Wójt Gminy Gąsawa Pan Błażej Łabędzki. Licznie przybyli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla których debata
została zorganizowana.
Podczas spotkania asp. sztab. Jarosław Pawlicki zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która służy jako
narzędzie diagnozujące zagrożenia społeczne, najbardziej dokuczliwe dla mieszkańców. Następnie asp. sztab. Edyta
Gościńska omówiła aplikację mobilną "Moja Komenda”, która ułatwia kontakt z Policją, daje możliwości ustalenia,
sprawdzenia adresu i danych kontaktowych dowolnej jednostki Policji w kraju. Na podsumowanie prezentacji seniorzy
obejrzeli film pokazujący nieskomplikowany mechanizm funkcjonowania aplikacji "Moja Komenda”. Kolejnym etapem debaty
było zaprezentowanie danych statystycznych dot. interwencji, kolizji drogowych, wypadków drogowych oraz wybranych
kategorii przestępstw popełnianych na terenie gminy Gąsawa. Przybliżono sylwetki dzielnicowych i ich rejony działania.
Po części prelekcyjnej przyszedł czas na dyskusję. Mieszkańcy wymienili poglądy na temat najbardziej ich zdaniem
uciążliwych problemów, wśród których znalazło się przekraczanie prędkości oraz potrzeba systematycznych kontroli
drogowych.
Na zakończenie podinsp. Krzysztof Jaźwiński podsumował spotkanie i zobowiązał się do bliższego zainteresowania
zgłoszonymi przez uczestników debaty problemami. Zapewnił jednoczesnie, że o sposobach ich rozwiązania poinformuje za 9
miesięcy, kiedy odbędzie się debata ewaluacyjna.
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