
 

 

 

Propozycje i wnioski z konsultacji społecznych  

przeprowadzonych na terenie gminy Rajgród 

- 64 uczestników 
 

 
 W dniach 10.02.2016 r., 25.02.2016 r., oraz 9.03.2016 r. na terenie gminy Rajgród 

przeprowadzono łącznie 3 konsultacje społeczne, podczas których zostały zgłoszone następujące 

postulaty dot. podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy: 

 
1. Odpowiednie oznakowanie drogi gminnej do miejscowości Woźnawieś od strony miejscowości 

Kuligi (brak znaku teren zabudowany, tablicy z nazwą miejscowości, brak znaku „uwaga 

zwierzęta”). 

 

2. Zwiększenie etatowe Posterunku Policji w Rajgrodzie, doposażenie sprzętowo - techniczne 

posterunku. 

 

3. Zwiększenie policyjnego nadzoru na drodze K61 celem zminimalizowania ryzyka występowania 

zdarzeń drogowych. 

 

4. Zwiększenie sił policyjnych, w tym patroli wodnych w okresie letnim w rejonach miejscowości 

turystycznych. 

 

5. Objęcie wzmożonym nadzorem użytkowników sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki) celem 

niedopuszczenia do łamania przepisów (np. użytkowania sprzętu przez osoby znajdujące się pod 

wpływem alkoholu).  

 

6. Zminimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Leśnej w Rajgrodzie (zbyt 

wąska droga, zbyt blisko zadrzewiona, nietrzeźwi kierujący) poprzez ustalenie przebiegu drogi 

oraz odpowiednie dyslokowanie służb policyjnych w tym rejonie (gł. w okresie letnim). 

 

7. Objęcie wzmożonymi patrolami policyjnymi rejonów, w których dochodzi do wybryków 

chuligańskich, spożywania alkoholu, niszczenia mienia i zakłócania ładu i porządku publicznego, 

tj.: 

- terenu „dzikiej plaży” za dawną restauracja „Gród w Rajgrodzie, 

- rejonu ciągu pieszego nad Jeziorem Rajgrodzkim przy ulicach Fr. Zabielskiego, Jaćwieskiej, 

Szkolnej (gł. w okresie letnim). 

- rejonów piwnic w blokach mieszkalnych przy ul. Zabielskiego w Rajgrodzie, 

- tzw. dzikich plaż nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego (w okresie letnim), 

- rejonu przystanku autobusowego oraz parku miejskiego w Rajgrodzie. 

- rejonu tzw. „Góry Zamkowej” przy plaży miejskiej w Rajgrodzie. 

 

8.  Zwiększenie liczby policjantów interweniujących na terenie gminy (w okresie letnim,  

 w weekendy, w porze wieczorowo – nocnej).  

 

9. Zabezpieczanie przez Policję regat organizowanych przez Yacht Club Arcus na terenie Jeziora 

Rajgrodzkiego. 

 

10.  Przebudowanie drogi K61 poprzez utworzenie lewoskrętów do miejscowości Kosówka, Kosiły, 

Danowo, Turczyn. 

 

11.  Wypracowanie rozwiązań dot. zminimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym (głównie  

na drodze krajowej K61) ze strony dzikich zwierząt (m.in. łosi). 

 



 

 

 

12.  Podjęcie działań mających na celu poprawę nawierzchni asfaltowej drogi K61 w miejscowości 

Tama (osuwisko) oraz na ulicy Kopernika w Grajewie przy stacji Paliw „Nasza”. 


