
GMINA BIAŁOWIEŻA 

 

1. Urząd Gminy Białowieża dnia 10.02.2016 – 15 uczestników 

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 wieczorem nadmierna prędkość na ulicy Waszkiewicza – więcej patroli WRD; 

 zakłócanie ciszy nocnej w rejonie hotelu przy ulicy Waszkiewicza; 

 podejrzenia posiadania narkotyków przez uczniów na terenie Technikum Leśnego; 

 częste spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy kościele na ulicy Waszkiewicza;  

 drogi publiczne – nieprawidłowe parkowanie pojazdów; 

 zwrócenie większej uwagi na zaśmiecanie terenów Parku Dyrekcyjnego oraz spożywanie alkoholu 

(szczególnie pora wieczorowa); 

 na ulicy Mostowej, bardzo często, agresywna jazda po moście („palenie gumy”); 

 stadion przy ulicy Sportowej 12 (wiaty), w godzinach wieczornych dochodzi do spożywania 

alkoholu, niszczenia wiat, zaśmiecania terenu; 

 

Zobowiązania Policji: 

 częstsze patrole i wizyty dzielnicowego w miejscach o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa, tj. 

rejonów punktów handlowych, stadionu przy ul. Sportowej, parku Dyrekcyjnego i innych; 

 zwiększenie liczby kontroli drogowych w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom 

drogowym, stworzony zostanie punkt kontroli prędkości w Białowieży; 

 reagowanie na każde zgłoszenie dotyczące zakłócania ciszy nocnej oraz zwracanie uwagi organom 

administracji hoteli, pensjonatów, domków wczasowych o obowiązku zachowania zgodnego z 

prawem; 

 wzmożone działania, kontrola pojazdów, przewożonego bagażu pod kątem posiadania narkotyków, 

udział w działaniach funkcjonariuszy WRD oraz PP Białowieża i Wydziału Kryminalnego; 

 doraźna kontrola rejonów punktów handlowych oraz prowadzenie przez dzielnicowego działań 

profilaktycznych z pracownikami sklepów; 

 

2. Dom Pomocy Społecznej Białowieża dnia 24.02.2016 – 30 uczestników 

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 patrole na ulicach kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego na ul. Waszkiewicza – nadmierna 

prędkość; 

 handel bimbrem; 

 spożywanie alkoholu w rejonach sklepów spożywczych oraz w parku; 

 

Zobowiązania Policji: 

 stworzony zostanie punkt kontroli prędkości w Białowieży; 

 prowadzenie działań operacyjnych mających na celu ujawnienie osób zajmujących się nielegalnym 

handlem alkoholu; 

 doraźna kontrola rejonów punktów handlowych oraz prowadzenie przez dzielnicowego działań 

profilaktycznych z pracownikami sklepów; 

 

3. Budy - Świetlica wiejska dnia 24.02.2016 – 7 uczestników 

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 przestrzeganie ciszy nocnej podczas imprez grupowych w godzinach 22.00-03.00 przy pensjonacie 

w miejscowości Budy; 

 nadmierna prędkość pojazdów na ulicach; 

 

Zobowiązania Policji: 

 reagowanie na wszelkie zgłoszenia o zakłóceniach ciszy nocnej; 

 stworzony zostanie punkt kontroli prędkości; 


