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KOLEJNE SPOTKANIA DZIELNICOWYCH Z LOKALNĄ
SPOŁECZNOŚCIĄ
Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zainicjowali kolejne
spotkania prewencyjno-proﬁlaktyczne w ramach programu ,,Dzielnicowy bliżej Nas” z
mieszkańcami gminy Koluszki. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Rady Sołeckiej
Sołectwa Katarzynów -Zygmuntów oraz Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Do pierwszej tury spotkania doszło w siedzibie KPP Łódź-Wschód i było ono moderowane przez
dzielnicowych gminy Koluszki mł.asp. Dariusza Pawlika oraz mł.asp. Romana Wachowca. Dzielnicowi
spotkali się z przedstawicielami Rady Sołeckiej Katarzynów-Zygmuntów. Spotkanie to miało na celu
zacieśnienie współpracy mundurowych z mieszkańcami w celu zapewnienia satysfakcjonującego progu
bezpieczeństwa oraz omówienie szczegółów spotkania z mieszkańcami miejscowości Katarzynów i
Zygmuntów. W trakcie wizyty przedstawicieli rady sołeckiej dzielnicowi zaprezentowali również
specjalną edukacyjną walizkę.
Zawartość tej samej walizki została zaprezentowana dorosłym mieszkańcom wymienionych
miejscowości w trakcie spotkania jakie dobyło się na terenie Świetlicy Wiejskiej w Katarzynowie w
dniu 31 stycznia 2017 roku. Walizka edukacyjnych, która została zakupiona z budżetu Samorządu
Województwa Łódzkiego i za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja
Łapińskiego przekazana do koluszkowskiej jednostki policji, wykorzystywana jest przez mundurowych
podczas kontaktów z nauczycielami, rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci i młodzieży. Zawartość
walizki to atrapy narkotyków oraz urządzeń i osprzętu służącego do przygotowywania, porcjowania,
przechowywania i ważenia narkotyków. Zapoznanie się z jej zawartością pozwala uświadomić dorosłym
jak wymyślne metody i sposoby znajduje dzisiejsza młodzież na to by skutecznie ukrywać przed
swoimi najbliższymi narkotyki lub inne substancje psychoaktywne, oraz na co szczególnie powinni
zwrócić uwagę by stwierdzić czy ich dziecko znajduje się pod wpływem takich środków. W spotkaniu
prócz wymienionych policjantów uczestniczył również dzielnicowy miasta Koluszki mł.asp. Piotr
Kaczmarek, Kierownik Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego WRD KPP Łódź-Wschód mł.asp. Norbert
Wójcik, który w 2016 roku w Finale XXIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu
Drogowego” okazał się najlepszy wśród 34 funkcjonariuszy wyłonionych w wojewódzkich eliminacjach z
całego kraju, w konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem osobowym oraz sierż. Malwina
Kłosińska z Zespołu ds. Proﬁlaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z KPP Łódź-Wschód. W trakcie
spotkania omówiono ponadto zagadnienia z zakresy funkcjonowania i obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, aplikacji mobilnej Moja Komenda, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
założenia programu Dzielnicowy bliżej Nas, oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Policjanci
uczestnikom spotkania wręczyli odblaskowe kamizelki, które z pewnością przyczynią się do poprawy
bezpieczeństwa na drogach gminy Koluszki. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s. w Koluszkach na czele z Zastępcą
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego st. kpt.
Marcinem Rzesiewskim przedstawili problematykę związaną z zaczadzeniami i zatruciami dwutlenkiem
węgla, które w okresie grzewczym są najczęstszą przyczyną wyjazdów straży pożarnej, oraz lokalnymi
podtopieniami związanymi z okresem odwilży. Mieszkańcy sołectwa mieli możliwość poruszenia
również innej tematyki, która stanowi lokalny problem i wymaga interwencji którejkolwiek ze służb
odpowiedzialnych za nadzór nad ładem i porządkiem publicznym.

