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ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI BRAŁ
UDZIAŁ W KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sebastian Ciastoń
wspólnie z Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Dariuszem Wierciochem i
Naczelnikiem Wydziału Wykroczeń Nieletnich i Patologii podinsp. Piotrem Słońskim, wzięli udział w
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym. Zastępca Komendanta
zrelacjonował aktualny stan akcji profilaktycznej „Bądź widoczny świeć przykładem bądź dla innych
drogowskazem”.
Pod koniec stycznia odbyła się komisja bezpieczeństwa i porządku zorganizowana w starostwie powiatowym w Mińsku
Mazowieckim. Komisji przewodniczył starosta miński Antoni Jan Tarczyński. W obradach komisji wzięli udział: Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sebastian Ciastoń oraz Zastępca Naczelnika Wydziału
Ruchu Drogowego asp. szt. Dariusz Wiercioch i Naczelnik Wydziału Wykroczeń Nieletnich i Patologii podinsp. Piotr Słoński.
Jednym z punktów planu komisji było zdanie relacji o aktualnym stanie akcji profilaktycznej „Bądź widoczny, świeć
przykładem bądź dla innych drogowskazem”. Ocenę stopnia realizacji tego planu przedstawił mł. insp. Sebastian Ciastoń,
który wymienił nastepujące działania:
●

otrzymane kamizelki przekazano dla jednostek terenowych tj. Komisariatów Policji w Mrozach, Sulejówku, Stanisławowie
oraz w Halinowie a także do Rewiru Dzielnicowych w Mińsku Mazowieckim. Kamizelki te, były wręczane osobom
poruszającym się po zmroku po drogach publicznych. W ten sposób rozdano 218 sztuk kamizelek,

●

w dniu 11.12.2017 r. policjanci wydziału ruchu drogowego przeprowadzili działania w trakcie których wręczano kamizelki
osobom poruszającym się pieszo i rowerami po zmroku poza terenem zabudowanym. W trakcie akcji rozdano 28 kamizelek.
Relacje z tych działań przeprowadził dziennikarz „Tygodnika Siedleckiego”,

●

policjanci ruchu drogowego od dnia otrzymania kamizelek do końca stycznia 2018 roku, wręczyli łącznie 244 sztuki,

●

na początku 2018 roku w Klubie Seniora w Mrozach odbyło się spotkanie policjantów z seniorami, podczas którego
przekazano 18 odblaskowych kamizelek ,

●

w styczniu 2018 roku policjanci nawiązali kontakt z proboszczami okolicznych parafii aby Ci włączyli się w profilaktyczna
akcję. Księża z parafii Wólka Mińska, Stanisławów, Siennica i Pustelnik przekazywali wiernym odblaskowe kamizelki.
Łącznie proboszczom przekazano 118 kamizelek.

Narada zakończyła się apelem do starosty o kontynuację i wsparcie w zakresie zakupu nowych kamizelek. Akcja ma bardzo

pozytywny odbiór społeczny co przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach
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