Gmina Lubichowo

DEBATA SPOŁECZNA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCÓW GMINY LUBICHOWO
LUBICHOWO - POLICJANCI DEBATOWALI O BEZPIECZEŃSTWIE
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim przeprowadzili debatę społeczną pn.
„BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU ZAMIESZKANIA”. Spotkanie z mieszkańcami
Lubichowa było doskonałą okazją do tego, aby zdiagnozować obecne potrzeby i oczekiwania lokalnej
społeczności, a także wypracować wspólne rozwiązania na rzecz poprawy szeroko rozumianego
bezpieczeństwa.

7 marca br. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie odbyła się debata społeczna pn.
„BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU ZAMIESZKANIA”.W spotkaniu uczestniczyli między innymi
Wójt Gminy Lubichowo Sławomir Bieliński, Komendant Powiatowy Policji insp. Bogusław Ziemba oraz asp. sztab.
Grzegorz Burnicki – Kierownik miejscowego Posterunku Policji.
Debata adresowana była do mieszkańców gminy Lubichowo, a jej celem było wypracowanie wspólnych wniosków oraz
podejmowanie działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W trakcie spotkania
mundurowi przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania swojej jednostki w minionym roku na terenie gminy
Lubichowo. Uczestnicy debaty mogli nie tylko ocenić pracę Policji, ale również wskazać czynniki, które ich zdaniem są
istotne dla poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zgłaszane przez mieszkańców wnioski związane były
głównie z bezpieczeństwem w ruchu drogowym - budową nowych chodników oraz przejścia dla pieszych w centrum
miasta. Przedstawiciele lokalnej społeczności wskazali policjantom lokalizacje miejsc, w których ich zdaniem
najczęściej dochodzi do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości przez kierujący pojazdami.
W trakcie debaty policjanci zaprezentowali materiał filmowy oraz omówili założenia funkcjonowania KRAJOWEJ MAPY
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, jako narzędzia umożliwiającego lokalnej społeczności szybkie i anonimowe
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informowanie Policji o miejscach zagrożonych. Mundurowi przekazali również informacje na temat efektów pracy
Policji w kontekście podejmowania działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Debata była również doskonałą okazją do zaprezentowania aplikacji internetowej MOJA KOMENDA pozwalającej
mieszkańcom na szybkie nawiązanie kontaktu z dzielnicowym rejonu, w którym zamieszkują.
MATERIAŁ ZOSTAŁ UDOSTĘPNIONY PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ POLICJI
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM.
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