Chełmno, dnia 18 marca 2016 roku.

Sprawozdanie
z debaty społecznej, która odbyła się w Gminie Lisewo w ramach konsultacji społecznych przy
tworzeniu „ Mapy zagrożenia powiatu chełmińskiego''.
W dniu 03.02.2016 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Lisewo odbyła się debata społeczna w
ramach konsultacji przy tworzeniu „ Mapy bezpieczeństwa powiatu chełmińskiego''. Policję reprezentował
Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie podinsp. Marek Majka oraz Zastępca Naczelnika Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego st.asp. Tomasz Manuszewski. W debacie wziął udział Wójt Gminy Lisewo Pan
Jakub Kochowicz oraz członkowie rad sołeckich wsi położonych na terenie gminy. W debacie wzięło udział
18 osób.
Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie przedstawił statystykę przestępczości odnotowanej w
2015 roku na terenie gminy Lisewo, 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 sołtysowie oraz Wójt wskazali realne zagrożenia i miejsca wymagające interwencji
Policji:
1. Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenach wiejskich, głównie w godzinach nocnych w celu
zapobiegania kradzieży z gospodarstw,
2. Problem z kradzieżami i oszustwami dokonywanymi przez osoby narodowości romskiej.
3. W miejscowości Chrusty zgłoszony został problem nietrzeźwych kierujących, którzy omijają główne
szlaki komunikacyjne w celu uniknięcia kontroli policyjnych i przejeżdżają przez takie miejscowości
jak ta. Problem ten dotyczy większości miejscowości.
4. W miejscowości Lisewo problemem są osoby dokonujące niszczenia ławek i urządzeń na terenie
ogródka jordanowskiego, niszczenie elewacji budynku przy stadionie sportowym oraz coraz częstsze
przypadki posiadania przez młodzież środków odurzających.
5. W miejscowości Kornatowo świetlica wiejska jest dewastowana przez osoby mieszkające w jej
sąsiedztwie, w okresie letnim młodzież niszczy i zaśmieca kapliczkę a także w sklepie spożywczym
w centrum wsi osoby spożywają alkohol w obrębie całego obiektu, zaśmiecają pobliski teren a po
zamknięciu sklepu osoby nietrzeźwe pojazdami rozjeżdżają się do domów. Problem osób
spożywających alkohol w miejscach zabronionych w obrębach sklepów zgłoszony został w
miejscowościach Bartlewo, Tytlewo i Krusin.
6. Sołtysi miejscowości, przez które przebiega droga wojewódzka 548 poinformowali, iż pojazdy nie
stosują się do ograniczenia prędkości obowiązującego na całym odcinku drogi jak również pojazdy
ciężarowe nie stosują się do ograniczenia tonażowego.

