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DEBATA W GMINIE SŁUPCA

6 czerwca odbyła się pierwsza w tym roku debata społeczna
zorganizowana przez Komendę Powiatowa Policji w Słupcy. Policjanci spotkali się z
mieszkańcami gminy Słupca, aby porozmawiać o bezpieczeństwie na terenie gminy. Spotkania
takie służą wymianie informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem, badają oczekiwania
społeczeństwa. Na spotkanie zaproszono Wójta Gminy Słupca p. Grażynę Kazuś oraz
przewodniczącego Rady Gminy p. Jerzego Kopczyńskiego. W debacie obok Komendanta
Powiatowego Policji w Słupcy insp. Zbigniewa Maliny uczestniczyli jeszcze z ramienia policji
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. sztab. Artur Kamiński,
dzielnicowi asp. Radosław Jaśkowiak, mł. asp. Waldemar Zawodny, oﬁcer prasowy asp. Marlena
Kukawka oraz sierż. Justyna Makowska.
W debacie obok Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy insp. Zbigniewa Maliny uczestniczyli jeszcze z
ramienia policji Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. sztab. Artur Kamiński,
dzielnicowi asp. Radosław Jaśkowiak, mł. asp. Waldemar Zawodny, oﬁcer prasowy asp. Marlena Kukawka
oraz sierż. Justyna Makowska. Debata rozpoczęła się od krótkiej prezentacji, którą omówił Komendant
Powiatowy Policji w Słupcy. Przybliżyła ona uczestnikom spotkania charakterystykę przestępczości na
terenie gminy, zagrożenia w ruchu drogowym oraz podejmowane przez policjantów działania proﬁlaktyczne.
Dalszą część spotkania zajęła rozmowa o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.
A oto wnioski mieszkańców gminy:
- więcej patroli policyjnych w miejscowości Cienin Kościelny w godzinach 20.00-24.00 z
powodu zachowań chuligańskich młodzieży i zakłócanie ciszy przez kierujących pojazdami
- zwrócenie uwagi na problem kradzieży elementów grobów z cmentarzy
- zwrócenie uwagi na osoby parkujące pojazdy na ścieżkach rowerowych w Cieninie
Kościelnym
- prośba o przygotowanie akcji z odblaskami dla niechronionych uczestników ruchu oraz
zwracanie uwagi na młodzież jeżdżącą na wrotkach po jezdni
- prośba o trzeciego dzielnicowego dla gminy
Zasygnalizowane sprawy zostaną przekazane Naczelnikom Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego oraz
Wydziału Kryminalnego do przeanalizowania. Zdanie relacji z podjętych czynności i ustaleń nastąpi podczas
posiedzenia Gminnej Komisji Bezpieczeństwa w I połowie 2015 roku.

