Propozycje i wnioski z konsultacji społecznych
przeprowadzonych na terenie miasta Grajewo
- 141 uczestników
W dniach 24.02.2016 r., 25.02.2016 r., 10, 03.2016 r., 11.03.2016 r.14.03.2016 r., 15.03.2016
r., 16.03.2016 r. oraz 18.03.2016 r. na terenie miasta Grajewo przeprowadzono łącznie 11 konsultacji
społecznych, podczas których zostały zgłoszone następujące postulaty dot. podniesienia poziomu
bezpieczeństwa na terenie miasta:
1. Objęcie wzmożonymi patrolami policyjnymi rejonów miasta, w których dochodzi do wybryków
chuligańskich, spożywania alkoholu, niszczenia mienia i zakłócania ładu i porządku publicznego,
tj.:
- rejonu bloku nr 6 i 7 na os. 1000 – lecia,
- rejonu boiska przy bloku nr 6 na os. 1000 – lecia,
- rejonu bloków 4 i 6 na os. Broniewskiego,
- rejonu sklepu „Dora” na os. Broniewskiego,
- rejonu lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej na os. Południe 36,
- rejonu os. Południe,
- rejonu bloku nr 11,18, 20 i 47 na os. Południe,
- rejonu sklepu „Gama” na Os. Południe, przy bloku nr 20,
- rejonu bloków nr 4 i 5 os. Południe,
- rejonu przychodni „Medicus” na os. Południe 9,
- rejonu bloków nr 12 i 20 na os. Centrum,
- altany przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ul. Mickiewicza,
- rejonu bloków 37,38 i 39 os. Centrum,
- rejonu targowicy miejskiej przy ul. Dwornej.
2. Zwracanie uwagi przez patrole Policji na niewłaściwe parkowanie pojazdami na ul. Konstytucji
3-go Maja - w rejonie apteki „Nowa Farmacja” oraz przychodni „Medicus”.
3. Wystąpienie do zarządcy drogi, tj. Konstytucji 3-go Maja z wnioskiem o utworzenie większej
ilości miejsc parkingowych przy przychodni „Medicus” (celem zminimalizowania utrudnień
w ruchu w tym rejonie).
4. Stosowanie represji wobec właścicieli psów, którzy nie sprzątają po swoich czworonogach
zanieczyszczając w ten sposób teren przy blokach 46 i 47 os. Południe.
5. Objęcie policyjnymi patrolami pieszymi rejonów os. Broniewskiego oraz os. Południe.
6. Objęcie policyjnymi patrolami pieszymi rejonów szkół (rejonu bloków 3,5 i 6 os. Centrum, rejonu
bloku nr 5 na os. Południe i bloku ADM przy ul. Konstytucji 3-go Maja 21 (gdzie w trakcie
przerw lekcyjnych gromadzi się młodzież szkolna, zaśmieca teren, pali papierosy).
7. Objęcie częstszymi patrolami ulic rejonu blokowiska na os. Południe i os. Centrum celem
niedopuszczenia do zagrożeń w ruchu drogowym spowodowanych przez brawurowo jeżdżących
kierowców.

