
GMINA CZEREMCHA 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze dnia 15.02.2016 – 24 uczestników 

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 kontrole obiektów (pustostanów) razem z pracownikiem gminy – dochodzi do zbierania się 

młodzieży oraz spożywania alkoholu; 

 w rejonie sklepu nocnego dochodzi do spożywania alkoholu wieczorową porą; 

 narkotyki – dyskoteki; 

 targowisko w Czeremsze, spożywanie alkoholu w okresie letnim; 

 otoczenie i plac GOK Czeremcha spożywanie alkoholu, awanturująca się młodzież – pora 

wieczorowa i nocna; 

 spożywanie alkoholu w rejonie garaży przy ul. Szkolnej; 

 

Zobowiązania Policji: 

 w godzinach wieczorowo-nocnych doraźne kontrole pustostanów (okresowe sprawdzenie przez 

dzielnicowego i pracownika gminy), świetlic, itp. pod kątem stanu zabezpieczenia technicznego 

obiektu; 

 doraźna kontrola w ramach obchodu przez dzielnicowego rejonów punktów handlowych oraz 

prowadzenie działań profilaktycznych z pracownikami sklepów; 

 doraźna kontrola miejsc spożywania alkoholu i represjonowanie osób spożywających alkohol w 

miejscach zabronionych; 

 wzmożone działania funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz dzielnicowego mające na celu 

zapobieganie handlowi narkotykami w rejonach szkół i dyskotek; 

 

 

2. Świetlica wiejska Czeremcha Wieś dnia 22.02.2016 – 16 uczestników 

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 przekraczanie prędkości w rejonie skrzyżowania drogi nr 66 z drogą miejscowości Czeremcha Wieś, 

prośba o zwiększenie patroli WRD; 

 spożywanie alkoholu w rejonie sklepu położonego przy trasie nr 66 w rejonie miejscowości 

Czeremcha Wieś wieczorową porą; 

 

Zobowiązania Policji: 

 zwiększenie liczby kontroli drogowych w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom 

drogowym, stworzony zostanie punkt kontroli prędkości przez RWD; 

 doraźna kontrole patroli (represjonowanie osób spożywających alkohol) oraz  w ramach obchodu 

przez dzielnicowego rejonów punktów handlowych oraz prowadzenie działań profilaktycznych z 

pracownikami sklepów; 

 

 

3. Świetlica wiejska Kuzawa dnia 24.02.2016 – 6 uczestników 

 

Propozycje zgłaszane przez mieszkańców: 

 prośba o więcej patroli Policji w okresie letnim w związku ze zwiększonym ruchem pojazdów; 

 zwrócenie uwagi na problem wałęsających się psów posiadających właścicieli; 

 

Zobowiązania Policji: 

 zwiększenie liczby patroli WRD, w okresie letnim na drogach w rejonie miejscowości; 

 dzielnicowy rejonu służbowego nawiąże kontakt i zobowiąże instytucje prawnie odpowiedzialne do 

rozwiązania problemu wałęsających się psów oraz represjonowanie właścicieli psów niestosujących 

się do art. 77 KW ; 

 

 


