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POLICYJNA DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W GRUDZIĄDZU
Data publikacji 14.12.2016

Ostatnia w tym roku debata społeczna z udziałem grudziądzkich policjantów zgromadziła blisko
50 osób. Na spotkaniu dotyczącym głównie bezpieczeństwa w mieście funkcjonariusze omówili
program „Dzielnicowy bliżej nas”, a co się z nim wiąże zaprezentowali sylwetki wszystkich
dzielnicowych, pełniących służbę na terenie Grudziądza oraz przybliżyli Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa, którą uczestnicy mieli okazję wspólnie "wypróbować".
Wczoraj (13.12.16) w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami przy ul. CurieSkłodowskiej w Grudziądzu odbyła się debata społeczna z udziałem policjantów Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu
dotycząca bezpieczeństwa w mieście. Zaprezentowano również program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa. W debacie wzięło udział ok. 50 osób.
W pierwszej części spotkania pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu podinsp.
Tomasz Szczygieł oraz naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Marek Mitura przedstawili uczestnikom statystyki
dotyczące stanu bezpieczeństwa i aktywności miejscowej policji. Następnie, zaprezentowana została strona internetowa
grudziądzkiej jednostki oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci pokazali, w jaki sposób działa aplikacja i
umożliwiwili jej samodzielne „wypróbowanie”. Mieszkańcy wspólnie uzgodnili miejsce, w którym według nich spożywa
się alkohol w miejscu publicznym i nanieśli je podczas debaty na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W drugiej części spotkania mieszkańcom zaprezentowano I i II rewir dzielnicowych w Grudziądzu. Kierownicy obydwu
rewirów opowiedzieli o swoim rejonie służbowym oraz przedstawili każdego z poległego im dzielnicowego. Wszyscy
obecni na sali dowiedzieli się, który z policjantów odpowiada za ich miejsce zamieszkania.
Mieszkańcy chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi obawami. Poruszyli oni m. in. problem spożywania alkoholu i
żebractwa. Ten ostatni wątek w dyskusji pojawił się kilkukrotnie. Na pytania odpowiadali dzielnicowi obydwu rewirów
oraz p. o. I Zastępcy Komendanta.
W debacie uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej którzy poruszyli problem czadu i
odpowiedniego uchronienia się przed nim.
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