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POLICJANCI WSPÓŁPRACUJĄ ZE STRAŻĄ LEŚNĄ I REALIZUJĄ
PROGRAM „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”
Kolejne działania, na terenach leśnych, przeprowadził dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w
Śremie wspólnie z funkcjonariuszem Straży Leśnej. Mundurowi ukarali mężczyzn, którzy nieostrożnie
obchodzili się z ogniem i palili gałęzie tuż przy lesie oraz skontrolowali trzy pojazdy transportujące
drewno, aby sprawdzić czy nie doszło do kradzieży. A wszystko to w ramach realizacji programu
„Dzielnicowy bliżej nas”.
Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, który zgodnie z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas” odwiedza
mieszkańców w swoim rejonie służbowym i pomaga im rozwiązywać lokalne problemy.
Mieszkańcy gminy Śrem w bezpośrednich rozmowach z dzielnicowymi albo też za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa wskazują na różne zagrożenia, które pojawiają się na terenach leśnych. Dlatego też dzielnicowi, którzy
opiekują się wioskami gminy Śrem, regularnie organizują działania kontrolne wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej.
Mundurowi sprawdzają sygnały od mieszkańców i dbają o to, aby w lasach było bezpiecznie.
24 marca br. odbyła się kolejna taka akcja. Asp. szt. Bartosz Limański przeprowadził działania wspólnie ze Zbigniewem
Jasielskim funkcjonariuszem Straży Leśnej z Nadleśnictwa Babki.
Podczas wspólnej służby funkcjonariusze mandatami karnymi ukarali dwóch mężczyzn z powiatu średzkiego oraz
mieszkańca Śremu, którzy nieostrożnie obchodzili się z ogniem i palili gałęzie tuż przy lesie. Zadymienie było tak ogromne,
że już z daleko było widać, że coś niepokojącego dzieje się w tym miejscu. Mundurowi wyjaśnili też mężczyznom jakie
zagrożenie stworzyli i co w efekcie mogłoby się stać, gdyby ogień się rozprzestrzenił. Funkcjonariusze czekali też aż
mężczyźni ugaszą ogień, żeby mieć pewność, iż nie dojdzie do wzniecenia pożaru.
Policjant i strażnik leśny skontrolowali również trzy pojazdy transportujące drewno, aby sprawdzić czy nie doszło do
kradzieży tego surowca. Okazało się, że wszyscy użytkownicy pojazdów posiadali stosowną dokumentację uprawniającą ich
do wywozu drewna z lasu.
Działania będą kontynuowane, dzielnicowi już zapowiadają kolejną, wspólną akcję.
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