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W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie podsumowano działania prewencyjne, które przez
kilka tygodni były prowadzone na terenie Józefosławia. Podsumowaniem tych działań będzie z
pewnością zaplanowana na 8 marca br. roku debata społeczna w Józefosławiu w ramach
programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”
W spotkaniu zorganizowanym w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie uczestniczył Pan Robert Widz radny miasta i
gminy Piaseczno, zastępca Komendanta Powiatowego Pan podinsp. Robert Pach, a także naczelnicy z wydziału ruchu
drogowego i prewencji. Na spotkaniu obecny był również Komendant Straży Miejskiej Pan Mariusz Łodyga.
Podczas spotkania omówiono efekty policyjnych działań na terenie Józefosławia. Przypomnijmy, że celem było między
innymi podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. W tym przede wszystkim zapobieganie przestępstwom,
wykroczeniom także w ruchu drogowym. I jak wynika z analizy przeprowadzonej przez naczelnika wydziału prewencji
asp.szt. Roberta Oleksiaka i z-cy naczelnika piaseczyńskiej drogówki asp. szt. Macieja Piotrowskiego podczas akcji
dodatkowo na ulicach Józefosławia służę pełniły policjantki z oddziałów prewencji.
Były to 23 służby patrolowe (piesze) podczas których, mieszkańcy mieli również możliwość wskazania miejsc ich
zdaniem niebezpiecznych i zasługujących na większą uwagę. Natomiast z informacji funkcjonariuszy wydziału ruchu
drogowego wynika, że dodatkowych służb było w zaplanowanym czasie 6, podczas których ukarano mandatami
karnymi 7 kierowców. Dokonano również 35 kontroli stanu trzeźwości kierowców, a co najważniejsze nie było wśród
kontrolowanych osób takich, które pojazd prowadziły pod wpływem alkoholu.
Z przedstawionych danych wynika również, że w I półroczu 2017 roku na terenie Józefosłąwia odnotowano 24 kolizje
drogowe, w II półroczu było ich 21, przy czym podczas całego grudnia odnotowano jedynie 2 kolizje.
Podkreślamy, iż celem takich działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym prewencyjne
zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w ruchu drogowym oraz podniesienie świadomości społecznej w dbaniu o
dobro wspólne jakim jest bezpieczeństwo.
Spotkanie zakończyło się postanowieniem o przeprowadzeniu w Józefosławiu w dniu 8 marca 2018 roku debaty
społecznej w ramach programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”
O miejscu i godzinie spotkania powiadomimy w oddzielnym komunikacie.
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