Plany priorytetowe dzielnicowych – Posterunek Policji w
Kadzidle od 01.01.- 30.06.2019r.
Dzielnicowi Posterunku Policji w Kadzidle zdiagnozowali oczekiwania
oraz zagrożenia na ternie gm. Kadzidło i w ich wyniku powstały zgodnie z
Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016
roku półroczne priorytetowe plany działań.
Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak
również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych
policjantów Posterunku Policji w Kadzidle:
Rejon nr 1
asp. Mariusz Święcki.
telefon kom. 519-035-419
telefon stacjonarny: 29 760 17 42
adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo1@ra.policja.gov.pl
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Przekroczenie prędkości w m. Siarcza Łąka gm. Kadzidło na drodze krajowej nr 53 w
miejscu gdzie dopuszczalna prędkość ograniczona jest do 70 km/h, w miejscu tym jest
również usytuowane przejście dla pieszych prowadzące do Szkoły Podstawowej w
Siarczej Łące oraz przystanek autobusowy. Kierujący pojazdami , którzy nie stosują się
do ograniczenia prędkości stwarzają zagrożenie dla osób korzystających z przejścia dla
pieszych jak i pobliskiego przystanku autobusowego.
Zagrożenie to najczęściej występuje od poniedziałku do piątku w od godziny 07:00 do
17:00 i zostało zdiagnozowane na podstawie własnej wiedzy, zgłoszeń mieszkańców wsi
Siarcza Łąk oraz zgłoszeń naniesionych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zmniejszenie liczby zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa w
porównaniu do okresu od 01.01 - 31.12.2019 roku ubiegłego.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
- Zapoznanie z celem działania społeczności lokalnej za pośrednictwem strony
internetowej Urzędu Gminy w Kadzidle oraz tablica ogłoszeń Sołectwa wsi Siarcza Łąka
do dnia 31.01.2019r
- przekazanie informacji do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Ostrołęce do dnia
31.01.2019r
- Kontrola prędkości przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w
Ostrołęce przy pomocy Ręcznego Miernika Prędkości bądź przy użyciu nieoznakowanego
radiowozu z video-rejestratorem raz w miesiącu do dnia 30.06.2019r .
- Działanie prewencyjne Posterunku Policji w Kadzidle polegające na obserwacji miejsca
zagrożonego przy użyciu oznakowanego radiowozu, co najmniej raz w miesiącu do dnia
30.06.2019r.
- Działania profilaktyczne – spotkania profilaktyczne z uczniami, rodzicami oraz kadrą
pedagogiczną dwa razy w czasie działania Planu Priorytetowego do dnia 30.06.2018r
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze
wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
- WRD KMP w Ostrołęce - kontrola prędkości przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu
Drogowego przy pomocy Ręcznego Miernika Prędkości, bądź przy użyciu
nieoznakowanego radiowozu z video-rejestratorem .
- Urząd Gminy w Kadzidle – rozpowszechnienie informacji za pośrednictwem strony
internetowej urzędu.
- Szkoła Podstawowa w Siarczej Łące – przeprowadzenie spotkań z uczniami,
pedagogami szkoły oraz rodzicami.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym.
-

Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

-

Strona internetowa Urzędu Gminy w Kadzidle

-

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kadzidle

-

Tablica informacyjna Sołtysa wsi Siarcza Łąka

- Spotkanie profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie zasad
bezpieczeństwa przechodzenia przez przejście dla pieszych i prawidłowe wysiadanie ze
autobusu.

Rejon nr 2

st. sierż. Jerzy Tabaka
telefon kom. 696-497-167
telefon stacjonarny: 29 760 17 42
adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo2@ra.policja.gov.pl
6.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Przekroczenie prędkości w msc. Kadzidło na ulicy Kurpiowskiej , na całej jej długości,
miejscu gdzie dopuszczalna prędkość ograniczona jest do 50 km/h. Kierujący pojazdami ,
którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości stwarzają zagrożenie dla innych
użytkowników kierujących pojazdami i pieszych.
Zagrożenie to najczęściej występuje szczególnie w poniedziałek rano tj. w godzinach 06.0008.00 i po południu w godzinach 16.00-21.00 oraz w weekend od piątku do niedzieli w
godzinach 16:00 do 22:00 i zostało zdiagnozowane na podstawie własnej wiedzy, zgłoszeń
mieszkańców wsi Kadzidło , spotkania z sołtysem msc. Kadzidło oraz zgłoszeń naniesionych
w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
7. Zakładany cel do osiągnięcia.
- Zmniejszenie liczby zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa w
porównaniu do okresu od 01.01 - 31.12.2018 roku ubiegłego.
8. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
- Zapoznanie z celem działania społeczności lokalnej za pośrednictwem strony internetowej
Urzędu Gminy w Kadzidle oraz tablica ogłoszeń Sołectwa msc. Kadzidło do dnia 31.01.2019r
- przekazanie informacji do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Ostrołęce do dnia
31.01.2019r

- Kontrola prędkości przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Ostrołęce
przy pomocy Ręcznego Miernika Prędkości bądź przy użyciu nieoznakowanego radiowozu z
video-rejestratorem raz w miesiącu do dnia 30.06.2019r .
- Działanie prewencyjne Posterunku Policji w Kadzidle polegające na obserwacji miejsca
zagrożonego przy użyciu oznakowanego radiowozu, co najmniej raz w miesiącu do dnia
30.06.2019r.

8. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze
wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
- WRD KMP w Ostrołęce - kontrola prędkości przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu
Drogowego przy pomocy Ręcznego Miernika Prędkości, bądź przy użyciu
nieoznakowanego radiowozu z video-rejestratorem .
- Urząd Gminy w Kadzidle – rozpowszechnienie informacji za pośrednictwem strony
internetowej urzędu.
- Szkoła Podstawowa w Kadzidle – przeprowadzenie spotkań z uczniami, pedagogami
szkoły oraz rodzicami.
- Sołtys msc. Kadzidło – rozmowa z mieszkańcami msc. Kadzidło celem
rozpowszechniania powyższej informacji oraz dalsza dobra współpraca i monitorowanie
powyższego problemu
9. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym.
-

Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

-

Strona internetowa Urzędu Gminy w Kadzidle

-

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kadzidle

-

Tablica informacyjna Sołtysa msc. Kadzidło

- Spotkanie profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie zasad
bezpieczeństwa w ruchu drogowym

