Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w dniu 2 lutego 2016 r. Z-ca Komendanta
Powiatowego Policji w Brzesku mł. insp. Lucjan Pałucki uczestniczył w połączonym posiedzeniu
Komisji Finansów i Komisji Oświaty Urzędu Gminy w Dębnie. W spotkaniu uczestniczył między
innymi Wójt Gminy Dębno - Pan Wiesław Kozłowski, oraz Przedstawiciele Rady Gminy.
W trakcie debaty przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przekazali
zebranym informacje nt. tworzonych „Map Zagrożeń” oraz główne założenia programu, zasady
dyslokowania sił policyjnych, oraz prezentowali przygotowane dane na temat przestępczości,
nakreślając kształt bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie poszczególnych miast lub gmin.
Informacje te były uzupełniane o kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach.
Wśród zagrożeń, które zostały wymienione przez przedstawicieli lokalnej społeczności należy
wymienić:
a) występujące czyny związane z kradzieżami i kradzieżami z włamaniem do domów i mieszkań,
b) niestosowanie się do znaków pionowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi
(w głównej mierze dotyczy to ograniczenia tonażu na drogach lokalnych),
c) zagrożenia w ruchu drogowym, związane przede wszystkim z przekraczaniem prędkości przez
kierujących samochodami osobowymi i motocyklami,
d) spożywanie alkoholu w rejonach sklepów spożywczych,
e) reagowanie na wykroczenia porządkowe,
Wystosowane oczekiwania wobec Policji, mające doprowadzić do zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa, to między innymi:
a) zwiększenie ilości patroli w okresie wieczorowo – nocnym,
b) nasilenie kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, ze
szczególnym ukierunkowaniem na kierujących pojazdami ciężarowymi, którzy nie stosują się
do znaków zakazu,
c) bardziej stanowcze reagowanie na wykroczenia porządkowe,
d) zwiększenie ilości działań prewencyjnych, polegających na organizacji spotkań z młodzieżą,
oraz udziałem Policjantów w zebraniach wiejskich.
e) zwiększenie ilości kontroli pod kątem przekraczania prędkości w m. Dębno na drodze K94
Oczekiwania względem map:
a) umieszczenie bardziej uszczegółowionego opisu pewnych charakterystycznych zdarzeń,
b) wnioskowano, aby odnośniki do ma znajdowały się również na lokalnych portalach
społecznościowych,
c) wyrażano obawy, czy opublikowane dane na temat przestępczości w formie „map zagrożeń”
nie zostaną również wykorzystane przez potencjalnych złodziei.

