INFORMACJE
z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących założeń
„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
na poziomie miasta Skierniewice
za okres styczeń - marzec 2016 roku

I.

Liczba zaplanowanych
(ogółem):

oraz zrealizowanych konsultacji/spotkań społecznych

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach – podinsp. Tomasza Jarzyny
w miesiącu lutym 2016 roku odbyły się 40 spotkań na poziomie miasta Skierniewice,
podczas którego przedstawiciele skierniewickiej policji przedstawili idee tworzenia map
zagrożeń i zbierania informacji o ewentualnych zagrożeniach. Spotkania zorganizowane
zostały głównie we wspólnotach mieszkaniowych działających na terenie miasta jak
również w klubach seniora, Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Młodzieżowej Radzie Miasta.
II.

Liczba uczestników konsultacji społecznych:
Łącznie w 40 spotkaniach uczestniczyło około 436osób.

III.

Podmioty/instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych:
Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Skierniewicach – Tadeusz Rudzik
Kierownik ds. Technicznych ZGM w Skierniewicach – Łukasz Paruzel
Członkowie wspólnot mieszkaniowych z ul. Sobieskiego 16A-16I, ul. Szkolnej 3, ul.
Konopnickiej 7, Reymonta 20, ul. Armii Krajowej 55, Mickiewicza 24b, ul. Buczka 2 i 4 w
Skierniewicach
Członkowie Klubu Seniora „ARA”
Radni Młodzieżowej Rady Miasta w Skierniewicach
Członkowie wspólnot mieszkaniowych z ul. Zawadzkiego 2a, Kubusia Puchatka,
Sobieskiego 5 i 13, Domarasiewicza 2 i 6, Reymonta 22, Mszczonowska 39.
Członkowie wspólnot mieszkaniowych z ul. Żwirki 6
Członkowie Klubu Seniora „Ustronie” oraz „Przyjaźń”
Mieszkańcy, radni, sołtysi, wójtowie i przedstawiciela władz gmin: Nowy Kawęczyn,
Kowiesy, Słupia, Skierniewice, Bolimów
Mieszkańcy oś. 1000-lecia PN i PD, Zadębie, Makowska, oś. Widok, oś. Rawka, Północna i
oś. Bajkowa
Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Skierniewicach
Komendant Straży Miejskiej Artur Głuszcz i jego zastępca Artur Kurzec.
Przedstawiciele Wydziału Dróg i Komunikacji UM Skierniewice

IV.

Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji społecznych przez:
(propozycja rozwiązania, podmiot wnioskujący, stanowisko KMP co do zasadności
zgłoszonego rozwiązania):
Podczas spotkania zostały zgłoszone następujące propozycje i wnioski:




Mieszkańcy osiedla Rawka w Skierniewicach:
zagrożenia w zakresie przetwarzania odpadów ich segregacji oraz składowania. Głównym
zagrożeniem tej działalności jest zanieczyszczenie wody,
zagrożenia pożarowe oraz plagi wszelkiego rodzaju robactwa i gryzoni, dotkliwy zapach.
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informacja o niestosowaniu się pojazdów ciężarowych do znaków tonażowych na ul.
Fabrycznej i Grabina. W tym zakresie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w
Skierniewicach poinformował mieszkańców o skierowaniu większej ilości patroli mających
na celu podjęcie odpowiednich kroków w tym względzie.



Mieszkańcy ul. Mickiewicza 24 B
zastrzeżenia co do zachowania gości klubu „Drugi Dom”, którzy zachowują się głośno i
wulgarnie.



Członkowie Klubu Seniora „Ara”
zastrzeżenia co do bezpieczeństwa na podwórku ulic: Mszczonowska 2/ ul. Jagiellońska 2 –
gromadzi się tam głośno zachowująca się młodzież.



Mieszkańcy ul. Reymonta 20
zakłócenie ciszy nocnej przez osoby wracające z lokalu „Stary Browar” w nocy w dni: piątki
i soboty.















Mieszkańcy ul. Sobieskiego 16D
zasygnalizowali problem zanieczyszczenia trawników przez psy – właściciele nie sprzątają
po swoich zwierzętach. ZGM zobowiązał się do ustawienia pojemników na nieczystości
zwierzęce.
Mieszkańcy ul. Sobieskiego 16A-I
niefrasobliwe umiejscowienie przejścia dla pieszych w tym rejonie.
zaśmiecanie okolicy – po weekendach (znajdowane są puszki po piwie i innych alkoholach)
Mieszkańcy ul. Szkolna 3
poruszyli tematy związane z zagrożeniem dot. pojazdów przejeżdżających obok ich bloku
do przedszkola. Prezes ZGM zobowiązał się do zamontowania słupków uniemożliwiających
przejazd.

Mieszkańcy ul. Buczka
Zwrócono uwagę na znak drogowy umiejscowiony na ul. 1-go Maja przy ul. Kozietulskiego
o zakazie ruchu pieszych i rowerzystów. Omówiono na miejscu zasady ruchu pieszych i
rowerzystów w przypadku braku właściwych ścieżek.
Mieszkańcy ul. Zawadzkiego 2 A
Problem z mieszkańcem bloku który zachowuję się głośno i wulgarnie w stosunku do
mieszkańców bloku, często po alkoholu. Poinformowano, że fakt znieważenia jest ścigany z
oskarżenia prywatnego i możliwości poinformowania o tym dzielnicowego.
Mieszkańcy ul. Sobieskiego 5
Właściciel psa z sąsiedniej ulicy nie sprawuje należytej opieki nad swoim psem biegającym
bez nadzoru. W przeszłości po interwencji dzielnicowego długo był spokój.
Poinformowano, by w momencie zauważenia takiego fakty informować dyżurnego
jednostki dzwoniąc na numer alarmowy. Dzielnicowy obecny na spotkaniu zapoznany z
problemem.

Mieszkaniec ul. Sobieskiego 13
 Poinformował o chodzącym w dniu 15.02.2016r. po jego bloku podejrzanym mężczyźnie.
Poinformowano, aby w takiej sytuacji natychmiast informował dyżurnego Policji dzwoniąc
na numer alarmowy.
 zadał pytanie dlaczego przy remontowanych drogach kopane są tak głębokie rowy, że mogą
zagrażać ludziom. Poinformowano, że jest to związane z prawidłowym odwodnieniem pasa
drogowego.
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skierniewicach.
Gromadzenie się różnych osób w rejonie przejścia pomiędzy działkami ul. Orzeszkowej a
Wiaduktem, które spożywają alkohol zaśmiecając teren. Komendant SM w Skierniewicach
zobowiązał się do kontrolowania tego miejsca. Policjanci znają ten problem i kontrolują ten
rejon.
Pozostawianie psich odchodów przez właścicieli psów na oś. Widok. W tym temacie
podejmuje działania Straż Miejska.
Mieszkańcy „starej” części miasta



za mało patroli pełniących służbę na terenie Osiedla Widok – na terenie osiedla widok
służby pełnione są codziennie w trzech zmianach, zarówno umundurowane jak i
nieumundurowane;



słabo oznakowane przejście dla pieszych przy ul. Kopernika (przy przychodni); żeby
odciążyć ruch na ulicy Cichej, gdyż jeżdżą tam samochody ciężarowe i rozważyć
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Rawskiej (przedstawiciel UM zobowiązał
się do sprawdzenia informacji i wypracowania rozwiązań); ul. Sobieskiego, Reymonta i
Rybickiego w porze nocnej godz. 3-4 rano niedoświetlone chodniki. Czasami także zdarza
się ze jest oświetlenie ulic całkowicie wyłączone; ul. Cicha w rejonie sklepu Prymus i Bajka
mieszkańcy proszą o zamontowanie progów gdyż jeżdżą tam samochody z dużą prędkością;
wyjazd z parkingu przy ul. Kopernika propozycja wprowadzenia ruchu jednokierunkowego;
ul. Waryńskiego zgłoszono wniosek o zamontowanie progów zwalniających gdyż w
ostatnim czasie wzrosło tam natężenie ruchu , bardzo dużo samochodów, kierujący nie
przestrzegają ograniczeń, prośba o więcej kontroli policjantów ruchu drogowego; w rejonie
bloków przy ul. Cichej śmieci ze stojących tam kontenerów są zabierane w sposób
niewłaściwy, pozostają porozrzucane wokół śmieci, prośba aby wpłynąć na firmę zajmująca
sie odbieraniem śmieci aby pracownicy bardziej dokładnie wykonywali swoje obowiązki;
przy zakładzie szklarskim znajdującym się na ul. Cichej poza ogrodzeniem pozostawiane
śmieci, szyby; proszą o rozważenie zamknięcia ul. Sierakowickiej dla ruchu pojazdów
ciężarowych, gdyż jest tam duże natężenie ruchu i kierujący nie przestrzegają ograniczeń
prędkości; w rejonie mostu w parku firma prowadząca prace związane z przebudową torów
kolejowych zniszczyła zieleń, prośba o sprawdzenie i wyegzekwowanie od kolei naprawy
tych terenów po zakończeniu prac; Parking przy Biedronce ul. Mszczonowska, kierujący
bezpośrednio na pasy wyjeżdżają samochodami i utrudniają pieszym korzystanie z chodnika
i przejścia dla pieszych; przy ul. Zawadzkiego w kierunki galerii Decada prośba, aby na
okres letni wprowadzony został jednokierunkowy ruch pojazdów, gdyż dzieci z okolicznych
bloków ma problem z przejściem przez ulicę, a bawią się w rejonie budynku sadu, nie ma w
okolicy żadnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci; ul. Sobieskiego skrzyżowanie z al.
Rataja i ul. Kopernika obok ZUS za szybko zmieniają się światła na przejściu dla pieszych;
parking za sklepem Bajka, prośba o zamontowanie kamery monitoringu, bo bardzo często
dochodzi tam do kradzieży tablic rejestracyjnych, dochodzi tam także do spożywania
napojów alkoholowych



przedstawiciel Urzędu Miasta zobowiązał się sprawdzić informacje i podjąć działania
mające na celu poprawę sytuacji;



wjazd do przedszkola od strony ul. Cichej przy garażach, jeżdżą szczególnie rano z duża
prędkością, chodzi tu o uliczkę między ul. Cicha, a Kopernika przed kotłownią – informacje
odnotował obecny na spotkaniu Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego;



w rejonie garaży przy ul. Cichej gromadzą się osoby spożywające różnego rodzaju napoje
alkoholowe, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej – poinformowano, że w przypadku
zauważenia tego faktu należy niezwłocznie poinformować dyżurnego Policji;



ul. Zawadzkiego, Pomologiczna, Mszczonowska ogromny problem z graficiarzami –
poinformowano, że jest to wykroczenie i należy złożyć stosowne zawiadomienie, a w
przypadku zauważenia takiego faktu niezwłocznie poinformować Policję;
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Mieszkańcy oś. Rawka
 zgłosili problem z oświetleniem przejazdu kolejowego Skierniewice- Łuków, brakiem
progów zwalniających ul. Powstańców Warszawy, zapchane przepusty melioracyjne pod
jezdnią ul. Warszawska / ul. Kolbego. Informacje te przyjął pracownik Wydziału Dróg i
Komunikacji UM Skierniewice.
 szybko jeżdżący motocykliści w okresie letnim i driftujące auta w centrum osiedla. Obszar
patrolowany jest przez codzienne służby. Mieszkańcy poinformowani, by w przypadku
zauważenia takiego faktu niezwłocznie informowali Policję.
 zaśmiecanie ulicy przy szkole ponadgimnazjalnej przez młodzież szkolną w czasie godzin
otwarcia szkoły. Dyrektor szkoły ma wiedzę o tym fakcie od mieszkańców i podejmuje
stosowne działania wychowawcze.
Mieszkańcy oś. Widok


zakłócanie ciszy nocnej przy ul. Wagnera 2 i 4 szczególnie w rejonie byłego placu zabaw
oraz w rejonie bloku przy ul. Sucharskiego 1 – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
poinformował, że we wskazanych miejscach zostaną wzmożone patrole



wnioskowali o kierowanie do służby większej ilości patroli głównie oznakowanych,
prewencyjnych – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji poinformował, że zostanie to
uwzględnione podczas dyslokacji służb patrolowych



objęcie monitoringiem terenu w okolicy bloku przy ul. Sucharskiego 13/15 oraz w rejonie
parkingu przy ul. Iwaszkiewicza 2 (przedstawiciel Straży Miejskiej poinformował, że trwają
prace nad modernizacja monitoringu miejskiego i wniosek zostanie rozważony)



na zatoczce przy ul. Wyszyńskiego notorycznie parkujące tiry. W rejonie ulicy
Iwaszkiewicza 2 zgłaszali niewłaściwe parkowanie pojazdów szczególnie na parkingu na
przeciwko przedszkola i w rejonie basenu w rejonie baru Pszczółka przy ul. Wańkowicza
źle zaparkowane samochody, utrudniają przejście dzieciom wracającym ze szkoły. Również
niewłaściwe parkujące samochody w rejonie Castoramy na zatoczce – Naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego KMP Skierniewice poinformował, że podczas odpraw do służb patrole
będą zadaniowane pod katem wyeliminowania tego zjawiska.



za krótko wyświetla się zielone światło na przejściach dla pieszych na ulicy Widok,
szczególnie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 , na ulicy Sucharskiego na łuku drogi
pomimo ciągłej linii zaparkowane samochody – przedstawiciel Wydziału Dróg i
Komunikacji Urzędu Miasta poinformował że przedstawi ten problem na komisji ds.
bezpieczeństwa



na terenie osiedla kierujący nie dostosowywują sie do ograniczeń prędkości, jeżdżą za
szybko (Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP Sk-ce poinformował, że zostaną
patrole ruchu drogowego zadaniowane w tym kierunku)

Członkowie Klubu Seniora „Ustronie”
 gromadzenie się różnych osób w rejonie przejścia pomiędzy wiaduktem a działkami przy ul.
Orzeszkowej. Informujący twierdzili, że widują w tym miejscu Policję i Straż Miejską,
problem tego miejsca dotyczy jego wizerunku – potrzeby uprzątnięcia. Poinformowano że
właściwymi do takich czynności są służby urzędu miasta.
Członkowie Klubu Seniora „Przyjaźń”
 Używanie przez kierujących nieaktualnych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wytłumaczono aby w zaistniałej sytuacji na bieżąco informować dyżurnego policji o
wykroczeniu.
 problem niesprzątania psich odchodów przez właścicieli na osiedlu Widok
 legitymowanie nocne osób na ulicy. Na miejscu wytłumaczono podstawy prawne i
faktyczne legitymowania.
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