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POLICJANCI, MIESZKAŃCY I SAMORZĄDOWCY CHCĄ
POSTERUNKU POLICJI W KSIĄŻU WLKP.
„Chcę ustanowić Posterunek Policji w Książu Wlkp.” – powiedział Komendant Powiatowy Policji w
Śremie insp. Sławomir Jądrzak podsumowując debatę społeczną, która odbyła się w miejscowym
Centrum Kultury. Zgromadzeni na spotkaniu mieszkańcy zgodnym chórem oświadczyli, że oni też są
za utworzeniem Posterunku. O potrzebie jego funkcjonowania mówili także samorządowcy.
13 grudnia br. w Centrum Kultury Książ Wlkp. odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez śremską Policję w
ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”.
Zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Śremie insp. Sławomira Jądrzaka do udziału w debacie przyjęli
przedstawiciele władz samorządowych – Wicestarosta Śremski Janusz Przywara, Burmistrz Książa Wlkp. Teofil Marciniak,
Burmistrz Dolska Henryk Litka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Książ Wlkp. Sławomir Przybylski, Wiceprzewodniczący Rady
Miasta i Gminy Dolsk Jan Rzepczyński oraz radni z obu gmin. W spotkaniu wzięli też udział sołtysi i mieszkańcy gmin Książ
Wlkp. oraz Dolsk, w tym grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa przy Centrum Kultury Książ Wlkp.
Debatę rozpoczęły wystąpienia Wicestarosty Janusza Przywary oraz Burmistrzów Teofila Marciniaka i Henryka Litka.
Przedstawiciele władz samorządowych wiedząc o tym, że jeden z tematów spotkania będzie dotyczył możliwości utworzenia
Posterunku Policji w Książu Wlkp. mówili o potrzebie jego funkcjonowania.
Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak, który
przedstawił analizę przestępczości na terenie gmin Dolsk i Książ Wlkp. w latach 2015, 2016 i 2017, mówił o aplikacji Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie Dzielnicowy bliżej nas, aplikacji mobilnej Moja Komenda oraz o możliwości
utworzenia Posterunku Policji w Książu Wlkp. dla gmin Książ Wlkp. i Dolsk.
Debata była również okazją do przypomnienia dzielnicowych z gmin Książ Wlkp. i Dolsk. Mieszkańcom przedstawili się: asp.
szt. Robert Obarski, asp. Zbigniew Barcz, asp. Krzysztof Stajkowski i sierż. szt. Dawid Wojciechowski.
W dalszej części spotkania przyszedł czas na pytania od mieszkańców. Dotyczyły one bardzo różnych aspektów
bezpieczeństwa. Poruszano kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, Krajową Mapą Zagrożeń
Bezpieczeństwa, były pytania dotyczące aspektów prawnych związanych z różnymi formami obchodów sylwestrowych
zabawa i spotkań, pytano też o sprawy narkotykowe i o to jaki powinien być skład osobowy Posterunku Policji.
Debatę podsumował szef śremskich stróżów prawa insp. Sławomir Jądrzak, który szczegółowo odniósł się do wszystkich
zadawanych pytań. Natomiast na zakończenie swojego wystąpienia poruszył temat utworzenia Posterunku Policji w Książu
Wlkp. dla gmin Książ Wlkp. i Dolsk. Komendant Jądrzak mówił o tym, że widzi potrzebę utworzenia takiego Posterunku, a
przekonały go do tego wnioski z, przeprowadzanych kilka miesięcy temu, rozmów dotyczących bezpieczeństwa w
Jarosławkach. Szef śremskiej Policji myśli o tym, aby w ramach Posterunku głównie działał zespół policjantów pionu
prewencyjnego i najszybciej jest w stanie go utworzyć w trzecim kwartale przyszłego roku. Komendant mówił o potrzebie
spotkań i rozmów na ten temat oraz zaapelował do samorządowców o to, aby Posterunek był wspólnym dziełem
samorządów i wielkopolskiej Policji. Kończąc swoje wystąpienie jeszcze raz podkreślił: „Chcę ustanowić Posterunek Policji w
Książu Wlkp.” i poprosił obecnych na debacie mieszkańców o zajęcie w tej kwestii stanowiska. Zgromadzeni zgodnym
chórem oświadczyli, że oni też są za utworzeniem Posterunku.
Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe. Osoby uczestniczące w debacie

wypełniły też ankiety, które stanowią swoiste, anonimowe badanie opinii o tym spotkaniu. Natomiast seniorzy z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku poprosili Komendanta śremskiej Policji o wpis do indeksów.
/ Ewa Kasińska /
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