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DEBATA SPOŁECZNA W POWIECIE RADZIEJOWSKIM
W Osięcinach w dniu 12 maja 2018 roku odbyła się debata społeczna pn. ,,Zdrowo i bezpiecznie
rowerem” połączona z VI Gminnym Rajdem Rowerowym.
,,Zdrowo i bezpiecznie rowerem” pod tą nazwą policjanci Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie przeprowadzili debatę
społeczną poświęconą głównie problematyce bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi i
rowerzyści.
Debata miała miejsce w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach, organizatorami spotkania byli Komendant Powiatowy
Policji w Radziejowie nadkom. Karol Konopacki, GOK Osięciny oraz grupa rowerowa HEROSI Osięciny. Na spotkaniu obecni
byli uczestnicy rajdu rowerowego.
Debata rozpoczęła się od przedstawienia danych statystycznych dotyczących zdarzeń z udziałem niechronionych
uczestników ruchu drogowego. Te kwestie zostały omówione przez Komendanta nadkom. Karola Konopackiego oraz
Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Krzysztofa Złotnickiego. Następnie policjant ruchu drogowego mł. asp. Krzysztof
Lizik omówił przepisy z zakresu ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze. W formie prezentacji przedstawiono
przykłady zdarzeń z udziałem rowerzystów i pieszych z naszego terenu. Radziejowscy dzielnicowi opowiedzieli o Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji ,,Moja Komenda” oraz programie ,, Dzielnicowy bliżej nas”.
Po danych statystycznych i przepisach przyszedł czas na dyskusję, wymianę opinii i poglądów. Komendant Konopacki
podziękował uczestnikom spotkania za udział w debacie. Podkreślił jak cenne są uwagi i sugestie dotyczące zagrożeń
występujących na terenie powiatu.
Po debacie każdy uczestnik rajdu dostał kamizelkę odblaskową by móc bezpiecznie wziąć w nim udział. Trasa rajdu miała
długość 20 km. W rajdzie wziął udział Pan Andrzej Prętnicki konferansjer ze Sompolna, emerytowany górnik, który
przekazywał cenne uwagi i informacje rowerzystom.
Po zakończonej trasie cała impreza przeniosła się na stadion sportowy w Osięcinach, gdzie dzielnicowi asp. Rafał Przybysz
oraz sierż. Szt. Marcin Konwent znakowali rowery. Dodatkowym elementem była prezentacja mobilnego miasteczka ruchu
drogowego przez policjanta wydziału ruchu drogowego KWP w Bydgoszczy asp. Remigiusza Rakowskiego. Nie zabrakło
narko-gogli oraz alko-gogli, rozstawiony był również tor przeszkód oraz równoważnia.
Taki rodzaj spotkań ze społeczeństwem ma na celu diagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy
bezpieczeństwa.
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