
Jarosław, dnia 16 lutego 2016 roku 

INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROSŁAWIU 

 

 z powiatowych konsultacji społecznych dotyczących założeń „Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa w Polsce" przeprowadzonych w dniu 19.02.2016 r. na terenie gminy 

Laszki 
 

1) W dniu 8.02.2016 r. w Szkole Podstawowej w Laszkach; 

2) W dniu 16.02.2016 r. w Urzędzie Gminy w Laszkach 

 

1) W dniu 08.02.2016 r. policjanci z komisariatu w Radymnie spotkali się z dyrekcją  

i nauczycielami,a także uczniami Szkoły Podstawowej w Laszkach. Funkcjonariusze 

rozmawiali z pracownikami oświaty o zagrożeniach dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

uczących się w tej szkole oraz o oczekiwaniach lokalnej społeczności. W spotkaniu 

uczestniczyło grono pedagogiczne i uczniowie. Uczniowie i nauczyciele mówili o tym, jakie 

zagrożenia występują w ich środowiskach, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w rejonie 

szkoły, a także o zagrożeniach w czasie wolnym. Policjanci z Komisariatu w Radymnie 

zaplanowali na najbliższe dni spotkania z nauczycielami i dyrektorami szkół z terenu miasta  

i gminy Radymno oraz gminy Laszki. 

  

2) Policjanci z komisariatu w Radymnie prowadzili 16.02.2016 r.  konsultacje społeczne na 

terenie gminy Laszki. Zastępca komendanta komisariatu asp. Robert Johnson spotkał się  

z Wójtem Gminy Laszki Stanisławem Gonciarzem. W spotkaniu uczestniczyli także sołtysi  

z gminy Laszki, a także przedstawiciele samorządu i dzielnicowi. 

Na spotkaniu, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Laszkach o godz. 16, 

policjanci zaprezentowali założenia tworzenia map zagrożeń, a także zjawisko przestępczości, 

występujące na terenie tej gminy. Uczestnicy spotkania zgłaszali funkcjonariuszom swoje 

spostrzeżenia z najbliższego swojego sąsiedztwa i mówili, jakie działania Policja może podjąć 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa.  

 

  Uwagi i spostrzeżenia przedstawione  podczas konsultacji społecznych na terenie gminy 

Laszki: 

- Uczestnicy mówili o zagrożeniach w ruchu drogowym na terenie poszczególnych sołectw, 

 -niestosowanie się do ograniczeń tonażu na poszczególnych odcinkach dróg m.in. na 

mostach,  

- spożywanie alkoholu i gromadzenie się młodzieży w różnych miejscach na terenie gminy  

i mogą tam spożywać alkohol lub używać środki odurzające.  

- Zagrożenie na terenie nielegalnych kąpielisk w Wietlinie. 


