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SENIOR, KTÓRY WIE, TO SENIOR BEZPIECZNY
Data publikacji 17.11.2016

Policjanci z Inowrocławia zorganizowali debatę, podczas której dyskutowali z mieszkańcami
miasta o bezpieczeństwie. Seniorzy mieli okazję zadawać pytania, zgłaszać swoje sugestie i
swobodnie wypowiedzieć się, jak czują się w mieście.
We wczorajszej (16.11.16) debacie, która odbyła się w Klubie Osiedlowym „Rondo” przy ul. Wachowiaka 5 w
Inowrocławiu wzięło udział blisko siedemdziesięciu Seniorów. Tak licznie odpowiedzieli oni na zaproszenie Komendanta
Powiatowego Policji mł. insp. Marcina Ratajczaka, by podyskutować o zagrożeniach. W debacie, jako eksperci, oprócz
Komendanta Policji uczestniczył także Komendant Straży Miejskiej Pan Zdzisław Feit, Kierownik Referatu Dzielnicowych
Straży Miejskiej Pani Sylwia Przebieracz, Prezes Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Jan Gapski oraz Zastępca
Naczelnika WRD kom. Sebastian Górski. Przedstawiciele instytucji mieli za zadanie odpowiadać na zadawane przez
mieszkańców pytania.
Zanim rozpoczęła się część dyskusyjna policjanci asp. szt. Jacek Piątkowski i asp. szt. Izabella Drobniecka zapoznali
uczestników debaty z priorytetami, którymi kieruje się Policja. Była również informacja o strukturze organizacyjnej
komendy w Inowrocławiu, skali przestępczości w bieżącym roku i analiza zagrożenia na drogach. Wszystko po to, by
mieszkańcy mieli rozeznanie, jak kształtuje się bezpieczeństwo według oceny Policji. Wzmianka o aplikacji Moja
Komenda i Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa miała na celu wskazanie Seniorom nowych możliwości reagowania
na zagrożenia oraz nawiązania szybkiego kontaktu z dzielnicowym.
Mundurowi pokazali także zebranym ﬁlm „Zły wnuczek” o tym w jaki sposób działają oszuści, wykorzystując
łatwowierność ludzi. Nie mogło także zabraknąć wskazówek, jak postępować, by nie dać się oszukać i okraść. Przykłady
przytoczone przez policjantów miały na celu uświadomienie, co należy zrobić, by nie stać się oﬁarą przestępców.
Podczas dyskusji było wiele pytań skierowanych do przedstawicieli służb oraz prezesa spółdzielni. Dotyczyły one
sygnałów o konkretnych przypadkach łamania przepisów ruchu drogowego, zachowaniach mieszkańców, którzy nie
dbają o mienie po remontach klatek, śmiecą i lekceważą zasady społeczne. Tematem sygnalizowanym Straży Miejskiej
był np. brak właściwej reakcji właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich czworonogach. Wszystkie sugestie
mieszkańców zostały przez ekspertów przyjęte celem podjęcia dalszych działań, które będą dążyły do wyeliminowania
nieprawidłowości.
Podczas debaty była możliwość zaopatrzyć się w kamizelki i taśmy odblaskowe oraz długopisy z numerami alarmowymi
służb. To za sprawą Starostwa Powiatowego, które ufundowało te właśnie materiały promujące bezpieczeństwo.
Organizatorzy debaty i eksperci spotkali się z ogromną aprobatą uczestników, którzy mają potrzebę wypowiadania się
na temat tego, jak czują się w miejscu zamieszkania. Dlatego, trzeba stwarzać ku temu okazje, by wsłuchiwać się w
to, co mówią mieszkańcy. Naszym wspólnym celem jest dbałość o bezpieczne miasto. Inowrocławska Policja składa
podziękowania kierownictwu i pracownikom Klubu „Rondo” za pomoc w organizacji debaty i miłe przyjęcie.
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