POWIAT HAJNÓWKA
Urząd Miasta Hajnówka dnia 05.02.2016 – 32 uczestników
Propozycje zgłaszane przez mieszkańców:
 park miejski – spożywanie alkoholu, zaczepianie przechodniów;
 osiedla mieszkaniowe (również klatki schodowe) oraz park miejski – dewastacje mienia, agresywna
młodzież, picie alkoholu;
 Osiedle Armii Krajowej – bójki, kradzieże;
 Hajnówka ul Piłsudskiego 16 przy bloku młodzież spożywa alkohol;
 Drogi osiedlowe – nadmierna prędkość;
 Ogrody działkowe w Hajnówce przy ul. Żabia Górka wymagają częstszego nadzoru;
 Osiedle Lipowa – handel narkotykami, niszczenie mienia kilka razy w tygodniu;
 Hajnówka, ul. Sportowa okolice szkoły nr 2 – nadmierna prędkość;
 Dubiny, ul. Krótka – włamania na budowy, miejsce schadzek alkoholowych;
 Hajnówka ul. Nowowarszawska (rejony szkół) – parkowanie w miejscach niedozwolonych rano;
 Park zabaw w okresie letnim i jesiennym – niewłaściwe zachowywanie się młodzieży /alkohol,
dewastacje mienia;
 Punkt handlowy przy ul. 3 Maja (przy wyjeździe na Białowieżę) urządzanie wyścigów
samochodowych na parkingu kilka razy w tygodniu (godziny nocne);
 Parking przy ul. Celnej – spożywanie alkoholu, godziny wieczorne i nocne;
 ul. Nowowarszawska 19 – pijana, zaczepiająca przechodniów młodzież, szczególnie latem;
 „Orlik” przy ul. Piłsudskiego w Hajnówce – spożywanie alkoholu kilka razy w miesiącu;
 Stacja kolejowa w Hajnówce – zaczepianie ze strony agresywnej młodzieży, co najmniej raz
miesiącu;
Zobowiązania Policji:
 organizowanie patroli pieszych w celu zapobieżenia wybrykom chuligańskim, dewastacjom mienia,
spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa na terenie
miasta;
 zwiększenie liczby patroli szczególnie w porze nocnej w miejscach o zwiększonym zagrożeniu
bezpieczeństwa;
 zwiększenie liczby patroli Ruchu Drogowego oraz prowadzenie akcji profilaktycznych na ulicach
miasta w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 częstsze wizyty dzielnicowych oraz patroli w rejonach pustostanów, ogródków działkowych i
terenów budów;
 zintensyfikowanie działań Policji w celu wyeliminowania handlu narkotykami i reagowanie na
każde zgłoszenie tego typu przestępstw;
 organizowanie oraz prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w
celu zapobiegania przejawom demoralizacji oraz patologii społecznej oraz różnym formom oszustw;

