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DEBATA SPO¸ECZNA POLICJI
Z UDZIA¸EM SPO¸ECZNOÂCI LOKALNEJ

Komisariat Policji w Ciechocinku swoim zasi´giem
terytorialnym obejmuje miasto Ciechocinek, Nieszaw´,
gmin´ Waganiec i Racià˝ek. ¸àcznie 113 km² zamiesz-
kanych przez 20 676 mieszkaƒców. Na posterunku
tym zatrudnionych jest 38 policjantów oraz jeden
pracownik cywilny. 4 lipca br. Komenda Policji wraz
z Urz´dem Miejskim w Ciechocinku zorganizowa∏a
w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum
Kultury debat´ spo∏ecznà pod nazwà „Razem dbamy
o bezpieczeƒstwo”.

Na spotkanie przybyli Burmistrz Leszek Dzier˝e-
wicz, Wiceburmistrz Marian Ogrodowski, Przewodni-
czàca Rady Miejskiej Aldona Nocna oraz Radni: Klara
Drobniewska i Bartosz Ró˝aƒski. Niestety mieszkaƒcy
Ciechocinka stawili si´ w nielicznym gronie. M∏odszy
inspektor Dariusz Borowiec - Komendant Powiatowy
Policji, podinspektor Marcin Wirfel - Komendant Ko-
misariatu Policji w Ciechocinku oraz aspirant Andrzej
Korpalski - dzielnicowy podsumowali prac´ policjantów
w 2012 r. Zebrani dowiedzieli si´, i˝ w ubieg∏ym roku
policjanci interweniowali 3762 razy, w tym w Ciecho-
cinku 2747. Zatem Êrednia iloÊç interwencji podejmo-
wanych na dob´ to 10,3. WÊród wykroczeƒ najbar-
dziej ucià˝liwych spo∏ecznie, dynamika i wykrywalnoÊç
w 2012 r. przedstawia∏y si´ nast´pujàco:

- uszkodzenia cia∏a - 7 (Ciechocinek - 6), wykry-
walnoÊç 50%,

- bójka i pobicie - 0,
- uszkodzenie mienia - 24 (Ciechocinek - 9), wykry-

walnoÊç 63,6%,
- kradzie˝ mienia - 111 (Ciechocinek - 68), wykry-

walnoÊç 45,7%,
- kradzie˝ samochodu - 8 (Ciechocinek - 6), wykry-

walnoÊç 42,9%,
- kradzie˝ z w∏amaniem - 52 (Ciechocinek - 31),

wykrywalnoÊç 37,3%,
- przest´pczoÊç rozbójnicza - 0.
Mimo i˝ Komisariat Policji w Ciechocinku swoim

zasi´giem terytorialnym obejmuje cztery miejscowoÊ-
ci, tylko samorzàd Ciechocinka wspar∏ go finansowo
w 2012 r. na kwot´ 122.000 z∏ przeznaczonà na: zakup
paliwa (17.000 z∏), dodatkowe s∏u˝by OPP (20.000 z∏),
umundurowanie patroli rowerowych (3.000 z∏), re-
alizacj´ programu „Bezpieczny Powiat” (2.000 z∏), kon-
serwacj´ monitoringu (20.000 z∏) oraz rozbudow´
monitoringu (60.000 z∏).

W trakcie debaty, po prezentacji policjantów, roz-
pocz´∏a si´ dyskusja z mieszkaƒcami. Nie oby∏o si´
bez prywatnych pretensji i uwag odnoÊnie pracy policji
czy rozwiàzaƒ w ruchu drogowym. Zwracano uwag´
na brak informacji dla mieszkaƒców na temat dzielni-
cowych. Radna Klara Drobniewska pyta∏a o zasadnoÊç
poruszania si´ rowerami po chodnikach. Komendant
Powiatowy Dariusz Borowiec oznajmi∏, ˝e jeÊli jest to
chodnik dla pieszych, rowerzysta powinien jeêdziç
jezdnià. Wywo∏a∏o to poruszenie wÊród zgromadzo-
nych, ludzie przyznali, ˝e bojà si´ poruszaç po jezdni
ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo, jakie stwarzajà kie-
rowcy samochodów bàdê motocykliÊci. Pojawi∏ si´
równie˝ temat dwóch niebezpiecznych skrzy˝owaƒ:
ul. Widok-Gabriela Narutowicza-Zdrojowa oraz Gabriela
Narutowicza-Miko∏aja Kopernika. Z kolei Przewodni-
czàca Rady Miejskiej zwróci∏a uwag´ na problem dzieci
˝ebrzàcych pod koÊcio∏em. Ka˝dy z przyby∏ych móg∏
tak˝e anonimowo wypowiedzieç si´ na temat pracy
policjantów w formie ankiety.

Jak stwierdzi∏ Komendant Marcin Wirfel, wiele
uwag zostanie starannie przeanalizowanych i policja
podejmie odpowiednie dzia∏ania. Zwróci∏ tak˝e uwa-
g´ na bardzo wa˝nà rol´ mieszkaƒców w pracy poli-
cji. Wsparcie i zaanga˝owanie spo∏ecznoÊci lokalnej
to bowiem wa˝ny element strategii dbania o bezpie-
czeƒstwo naszego regionu.

      Red.

UWAGA! KONKURS!

Miejskie Centrum Kultury og∏asza konkurs
na nazw´ dla ko∏a teatralnego. Propozycje nazw
- maksymalnie trzy, nale˝y nadsy∏aç do 15 sierp-
nia 2013 r. na adres mailowy:zdrojciechocins-
ki@o2.pl lub z∏o˝yç osobiÊcie w Miejskim Cen-
trum Kultury w Ciechocinku przy ul. ˚elaznej 5.
W zg∏oszeniu, obok propozycji nazwy, nale˝y
podaç: imi´ i nazwisko oraz numer telefonu. 

WÊród nades∏anych zg∏oszeƒ rozlosujemy
podwójnà wejÊciówk´ do kina „Zdrój” w Ciecho-
cinku. Laureat og∏oszony zostanie w sierpniowym
wydaniu „Zdroju Ciechociƒskiego”.
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Od lewej: aspirant A. Korpalski,  inspektor D. Borowiec i podins-
pektor M. Wirfel


