
MIASTO HAJNÓWKA 

 

1. Hajnowski Dom Kultury dnia 24.02.2016 – 14 uczestników 

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 okolica ZS nr 3 ul. Nowowarszawska rano jest tłok na postoju; 

 szybka jazda z piskiem opon na ul. Batorego; 

 wałęsające się psy po osiedlach; 

 osoby nieletnie spożywające alkohol na ul. Lipowej wieczorową porą; 

 spożywanie alkoholu w rejonach przedszkoli, szkół i żłobków; 

 osiedla wielorodzinne, spotykanie się osób na klatkach schodowych (spożywanie alkoholu); 

 targowica miejska przy ul. 3 Maja handel tytoniem bez akcyzy; 

 przekraczanie prędkości przez kierowców ul. Warszawska; 

 park miejski, agresywna młodzież (niszczenie mienia, spożywanie alkoholu); 

 nadmierna prędkość na ulicach oraz nie ustępowanie ludziom pierwszeństwa na przejściach dla 

pieszych;  

 

Zobowiązania Policji: 

 w ramach prowadzonych działań policyjnych, kontrola miejsc parkingowych przez WRD i 

właściwego rejonowo dzielnicowego; 

 wyznaczenie punktów pomiaru prędkości w miejscach wskazanych (WRD); 

 dzielnicowi rejonów służbowych nawiążą kontakt i zobowiążą instytucje prawnie odpowiedzialne do 

rozwiązania problemu wałęsających się psów; 

 doraźna kontrola miejsc spożywania alkoholu i represjonowanie osób spożywających alkohol w 

miejscach zabronionych; 

 doraźne kontrole funkcjonariuszy pionu kryminalnego rejonu targowicy pod kątem ujawniania osób 

trudniących się handlem wyrobów tytoniowych bez akcyzy; 

 organizowanie patroli pieszych w celu zapobieżenia wybrykom chuligańskim, dewastacjom mienia, 

spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie 

miasta; 

 

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa dnia 25.02.2016 – 12 uczestników  

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 ul. Armii Krajowej 20 – nieletni palą papierosy, niszczą mienie, zaśmiecają; 

 Park Miejski, Urząd Miasta – skwer i rejon pobliskich bloków, garaży – mieszkańcy obawiają się 

przechodzenia w w/w rejonach z obawy na możliwość napadu, lub pobicia przez młodzież 

(wieczór); 

 place zabaw i piaskownice osiedlowe – spożywanie alkoholu i zaśmiecanie; 

 prośby mieszkańców, aby pojawiły się patrole piesze Policji; 

 okolice punktu handlowego oraz garaży w rejonie centrum miasta – piecie alkoholu; 

 oś. Lipowa (sklepy osiedlowe, garaże, klatki schodowe) niszczenie mienia, agresywna młodzież, 

spożywanie alkoholu, zaśmiecanie; 

 rejon SPZOZ Hajnówka, pijana młodzież, picie alkoholu; 

 bloki w rejonie punktu handlowego – ul. 3 Maja 60, spożywanie alkoholu; 

 okolice szkół – narkotyki; 

 

Zobowiązania Policji: 

 organizowanie patroli pieszych w celu zapobieżenia wybrykom chuligańskim, dewastacjom mienia, 

spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie 

miasta; 

 doraźna kontrola w ramach obchodu przez dzielnicowego rejonów punktów handlowych oraz 

prowadzenie działań profilaktycznych z pracownikami sklepów; 



 doraźne kontrole patroli oraz dzielnicowych w których najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu 

oraz represjonowanie osób spożywających alkohol; 

 wzmożone działania funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz dzielnicowych mające na celu 

zapobieganie handlowi narkotykami w rejonach szkół; 

 

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dnia 26.02.2016 – 6 uczestników 

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 ul. 3 Maja nr 43 – niszczenie klatki schodowej; 

 przejście w rejonie bloku nr 44 ul. 3 Maja – osoby załatwiają tam potrzeby fizjologiczne, brak 

monitoringu, niszczenie mienia, nietrzeźwi zaczepiają przechodniów; 

 ul. St. Batorego – spożywanie alkoholu w rejonie bloku nr 27 oraz szybka jazda samochodów w w/w 

rejonie; 

 ul. Parkowa nr 4 spożywanie alkoholu na klatce; 

 plac zabaw i piaskownice – spożywanie alkoholu i zaśmiecanie; 

 osiedle Millenium – spożywanie alkoholu i niszczenie mienia; 

 

Zobowiązania Policji: 

 organizowanie patroli pieszych w celu zapobieżenia wybrykom chuligańskim, dewastacjom mienia, 

spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie 

miasta; 

 doraźna kontrola w ramach obchodu przez dzielnicowego rejonów punktów handlowych oraz 

prowadzenie działań profilaktycznych z pracownikami sklepów; 

 doraźne kontrole patroli oraz dzielnicowych w których najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu 

oraz represjonowanie osób spożywających alkohol; 

 

4. UM Hajnówka – osiedle Czworaki - Majdan dnia 29.02.2016 – 3 uczestników  
 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 ul. M. Reja nr 5 – problemy sąsiedzkie, dokuczanie sąsiadom, głośne odtwarzanie muzyki; 

 prośba o umieszczanie nr telefonów do dzielnicowych na klatkach schodowych; 

 ul. M. Reja nr 7 – osoby nadużywają alkoholu, zakłócają porządek i spokój sąsiedzki; 

 ul. 3 Maja nr 60 – niszczenie mienia; 

 spożywanie alkoholu w rejonie punktu handlowego przy ul. A. Krajowej nr 14. 

 

Zobowiązania Policji: 

 organizowanie patroli pieszych w celu zapobieżenia wybrykom chuligańskim, dewastacjom mienia, 

spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie 

miasta; 

 dzielnicowy w ramach obchodu służbowego i odwiedzin rodzin zwróci uwagę na przestrzeganie 

norm prawnych i zasady współżycia społecznego; 

 doraźne kontrole patroli oraz dzielnicowych, w których najczęściej dochodzi do spożywania 

alkoholu oraz represjonowanie osób spożywających alkohol; 

 


