
Chełmno, dnia 18 marca 2016 roku. 

 

 

Sprawozdanie 

 z debaty społecznej, która odbyła się w Gminie Chełmno w ramach konsultacji społecznych przy 

tworzeniu „ Mapy zagrożenia powiatu chełmińskiego''. 

 W dniu 11.02.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Chełmno odbyła się debata społeczna 

w ramach konsultacji przy tworzeniu „ Mapy bezpieczeństwa powiatu chełmińskiego''. Policję reprezentował 

Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie podinsp. Marek Majka oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego 

Policji w Chełmnie mł.insp. Mirosław Joppek. W debacie wziął udział Wójt Gminy Chełmno Pan Krzysztof 

Wypij oraz członkowie rad sołeckich wsi położonych na terenie gminy, dyrektorzy szkół, pracownicy GOPS 
oraz członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Chełmno. W debacie wzięły udział 24 osoby. 

 Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie przedstawił statystykę przestępczości odnotowanej w 

2015 roku na terenie gminy Chełmno, zagrożenie wykroczeniami, stan bezpieczeństwa na drogach oraz 

działania interwencyjne Policji. Następnie przedstawiono cel tworzenia „ Mapy bezpieczeństwa powiatu 

chełmińskiego'', sposób jej powstawania i wykorzystania, zasady udziału społeczności lokalnej przy jej 

tworzeniu oraz zjawiska występujące na terenie powiatu mogące mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

 W trakcie debaty jej uczestnicy wskazali realne zagrożenia i miejsca wymagające interwencji Policji: 

1. Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenach przy szkołach, głównie w godzinach przed 

rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu ponieważ kierowcy nie stosują się do ograniczeń prędkości 
i stwarza to zagrożenie dla dzieci i ich opiekunów. 

2. Prowadzenie działań na terenach wiejskich pod kątem eliminowania nietrzeźwych kierujących w 
godzinach porannych i wieczorowych. 

3. W miejscowości Starogród na Górze Zamkowej gromadzą się osoby, często spoza miejscowości, 

które niszczą stworzone przez mieszkańców ławki i barierki, a także dokonują kradzieży pieniędzy z 

lunety, która jest tam ustawiona i która jest płatna a jej naprawa jest bardzo kosztowna. Problemem 

w tej miejscowości są również osoby spożywające alkohol na terenie sklepu, które zaczepiają 
przychodzące na zakupy osoby a właścicielka sklepu i obsługa nie reaguje. 

4. Na terenach wiejskich młodzież wieczorami przesiaduje na przystankach autobusowych i spożywa 
alkohol, przystanki są zniszczone i zaśmiecone przez takie osoby. 

5. W miejscowości Podwiesk, w rejonie szkoły w godzinach wieczorowo-nocnych przyjeżdżają 

samochody na obcych rejestracjach, mieszkańcy obawiają się tych osób. 

6. Mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z Kokockiem, gdzie odbywa się dyskoteka coraz bardziej 

obawiają się młodzieży, która grupuje się w różnych miejscach i nie jest tajemnicą, że spożywają 

alkohol i środki odurzające po czym jeżdżą samochodami. W miejscowości Bieńkówka nietrzeźwi 

kierujący poruszają się drogą gruntową przy wale rzeki Wisły, omijają w ten sposób drogę 
wojewódzką.   


