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O bezpieczeństwie pieszych, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa rozmawiali nakielscy policjanci z mieszkańcami oraz gośćmi zaproszonymi na
zorganizowaną przez mundurowych debatę społeczną.
W Nakielskim Ośrodku Kultury policjanci z komendy powiatowej w Nakle zorganizowali debatę społeczną pn.:
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono
samorządowców, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawicieli szkół i mieszkańców powiatu. Debatę
otworzył Komendant Powiatowy Policji w Nakle nad Notecią, insp. Krzysztof Bodziński, zasiadający również w gronie
eksperckim, które odpowiadało na liczne pytania zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, insp. Maciej Wołczek.
Podczas debaty poruszono trzy główne kwestie: bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Pierwsze z tych zagadnień omówił asp. Rafał Filosek, p.o.
Kierownika Referatu Ruchu. Policjant omówił dane statystyczne dotyczące ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych
zaistniałych w roku bieżącym oraz ubiegłym na terenie powiatu nakielskiego. Przedstawił także zagrożenia związane z
ruchem pieszych.
Asp. Daniel Jankowski, asystent Zespołu ds. Organizacji Służby, omówił założenia Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Przestawione zostały zagrożenia, które od czasu wprowadzenia tego narzędzia zostały przez
mieszkańców powiatu umieszczone na mapie. Omówiono też, jakie działania podejmuje policja po uzyskaniu informacji
o wprowadzonym na mapę zgłoszeniu. Zaprezentowano również, jak należy posługiwać się tym narzędziem, w jaki
sposób i jakie kategorie zdarzeń można wprowadzać za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Nastepnie głos zabrał Kierownik rewiru dzielnicowych nakielskiej komendy, asp. szt. Tomasz Wawrzyniak, który omówił
pracę dzielnicowych, zmiany w przepisach, które mówią o pracy tych funkcjonariuszy, a także przedstawił założenia
realizowanego programu pn.: „Dzielnicowy bliżej nas”. Uczestnicy debaty zostali także poinformowani o aplikacji „Moja
Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mogą pozyskać informacje potrzebne im do
kontaktu z dzielnicowym, jako policjantem tzw.: pierwszego kontaktu.
Po zakończeniu części prowadzonej przez policjantów, pomiędzy uczestnikami debaty wywiązały się dyskusje i pojawiło
szereg pytań do prowadzących. Rozmawiano m.in.; o usytuowaniu przejść dla pieszych, niedostatecznym ich
doświetleniu, prędkości pojazdów przemieszczających się po terenie Nakła, widoczności pieszych poruszających się po
drogach powiatu. Policjanci zachęcali przy tej okazji do korzystania z różnego rodzaju elementów odblaskowych nie
tylko, jak stanowią przepisy, poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym, szczególnie po
zmroku.
Na zakończenie debaty głos zabrał Burmistrz Nakła, p. Sławomir Napierała, który przedstawił plany na najbliższe lata
związane ze zmianą organizacji ruchu w mieście, budową pieszojezdni i nowych układów komunikacyjnych, a także
innych rozwiązaniach, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach miasta i gminy Nakło.
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