Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:
Ogrody działkowe na terenie miasta Kalisza




osoby bezdomne przebywające na terenach działek rekreacyjnych, szczególnie w okresie
zimowym mogą doprowadzać do podpaleń,
włamania do altan, kradzieże wyposażenia,
pojawianie się w pobliżu ogrodów osób obcych, które mogą mieć związek ze zdarzeniami na
terenach rekreacyjnych.

Osiedle Rogatka


ul. Cmentarna - niedoświetlenie terenu przy placu zabaw, w miejscu tym spotyka się po
zmroku młodzież, oraz osoby spożywające alkohol.

Osiedle Czaszki







ul. Rzemieślnicza – teren przy szkole, młodzież może być narażona na kontakt z osobami
zajmującymi się rozprowadzaniem narkotyków,
ul. Nowy Świat – przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców,
Park Przyjaźni – mogą mieć miejsce różnego rodzaju przestępstwa,
teren podwórza pomiędzy posesjami przy ul. Ostrowskiej 1 i ul. Handlowej 21 (zwłaszcza
w okresie wiosenno-letnim przy sprzyjającej aurze gromadzą się osoby, które swym
zachowaniem zakłócają spokój i ciszę nocną okolicznym mieszkańcom)
Szlak Bursztynowy – odcinek od ul. Polnej do ul. Nowy Świat a ul. Częstochowska, w okresie
od wiosny do jesieni szybka jazda motocyklistów, stwarzająca zagrożenie dla innych
uczestników ruchu drogowego jak i pieszych przechodzących przez przejścia.
teren Parku Przyjaźni, szczególnie miejsca, w których usytuowana jest infrastruktura służąca
do rekreacji- gromadzą się tam osoby spożywające alkohol i dokonujące drobnych uszkodzeń.

Osiedle Zagorzynek


ul. Tatrzańska – przy wiadukcie w godzinach porannych, gdy dzieci idą do szkoły pojazdy
poruszają się z niedozwoloną prędkością, co stwarza zagrożenie dla pieszych.

Osiedle Tyniec






ul. Żytnia - była cegielnia, grupy młodzieży spożywające alkohol,
ul. Winiarska – skwerek zieleni – osoby spożywające alkohol,
ul. Ślepa, ul. Melcerowa – nieoświetlone miejsca, może dochodzić tam do łamania prawa,
ul. Radoszewskiego i ul. Raciborskiego – kradzieże z włamaniem do mieszkań.
ul. Żwirki i Wigury, rejon Szkoły Podstawowej nr 9 – parkujące od dłuższego czasu dwa
„porzucone” pojazdy.

Osiedle Śródmieście





ul. Ułańska, Czaszkowska, Rumińskiego – pustostan w którym gromadzi się młodzież
i osoby bezdomne,
Park Miejski – słabe oświetlenie terenu, szczególnie przy Al. Walecznych, co w porze nocnej
może zagrażać bezpieczeństwu mieszkańcom korzystającym z tych ścieżek, gdyż mogą stać
się oni ofiarą przestępstwa,
ul. Ciasna, Złota, Babina – podwórza kamienic, osoby spożywające alkohol, młodzież paląca
papierosy,
Kanał Rypinkowski – w okresie letnim po godzinie 22.00 czynne ogródki letnie, co zakłóca
spokój mieszkańców,



Kanał Rypinkowski - młodzież przesiadująca na barierkach.

Osiedle Śródmieście I



ul. Sukiennicza – w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Łaziennej – rejon sklepu monopolowego,
gromadząca się młodzież znajdująca się pod wpływem alkoholu wszczyna awantury,
ul. Złota 21- podwórko w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch sklepów monopolowychgromadząca się młodzież spożywa alkohol, zaśmieca miejsca publiczne, używa słów
wulgarnych oraz wszczyna awantury.

Osiedle Śródmieście II



teren Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Fabrycznej 13-15 w godzinach popołudniowych
i nocnych, szczególnie w okresie letnim. W rejonie tym dochodzi do niszczenia mienia,
spożywania alkoholu, zaśmiecania i zażywania tzw: ,, dopalaczy”
brama przejściowa przy ul. Bankowej 9 gdzie szczególnie w okresie letnim w godzinach
wieczorowych gromadzą się osoby. Dochodzi wówczas w tym miejscu do zaśmiecania,
spożywania alkoholu, zażywania tzw.: ,,dopalaczy’’, zaczepiania przechodniów.

Osiedle Szczypiorno


teren parku – słabo oświetlony teren gdzie często gromadzi się młodzież.

Osiedle Dobrzec


Hanki Sawickiej 13 – „przy murkach” osiedla spotyka się grupa młodzieży ok. 30 osób,
głównie spożywa alkohol.

Osiedle Rajsków


ścieżka rowerowa oraz plac zabaw „Rajska Polana” częste zakłócanie spokoju w godzinach
nocnych szczególnie w okresie letnim.

Osiedle Sulisławie


zagrożenia wynikające z braku chodników oraz poruszających się tam z dużą prędkością aut.

Osiedle Chmielnik



ul. Topolowa – ciągłe parkowanie kilkunastu aut przy warsztacie samochodowym.
ul. Garncarska, rejon starego młyna – ciągłe zaśmiecanie wskazanego terenu.

Osiedle Korczak






ul. Robotnicza 5 (boisko SP nr 7) - gromadzą się tam osoby i spożywają alkohol.
ul. Ludowa 4 – teren skarpy przy schodach obok salonu samochodowego – spożywanie
alkoholu,
ul. Dobrzecka 58 – teren przy piekarni - spożywanie alkoholu.
ul. Dobrzecka 37-39 – szczyt III klatki schodowej - spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju,
zaśmiecanie.
ul. Robotnicza 1A – teren przy schodach – gromadzenie się osób spożywających alkohol.

Osiedle Majków


ul. Stawiszyńska 117- sklep 24 h – zakłócanie porządku publicznego.

Osiedle Ogrody


ul. Szewska – teren równoległy do wału przeciwpowodziowego (od mostu przy placu zieleni,
sąsiadującym z ogrodzonym terenem należącym do wodociągów) miejsce usytuowane na
wysokości posesji nr 30 – gromadzą się tam osoby spożywające alkohol, zakłócające spokój,
szczególnie w godzinach wieczorowo-nocnych.

Osiedle Winiary





ul. Mazowiecka- w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu „Nestle Polska” – założenie lustra na
łuku jezdni zwiększającego bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
ul. Nałęczowska – założenie ogranicznika prędkości.
ul. Zajęcza – poprawa oświetlenia.
ul. Leśna – rejon pętli autobusowej godziny wieczorowo-nocne w samochodach gromadzą się
osoby, które mogą zajmować się dystrybucją środków odurzających.

Osiedle Rypinek



ulica Polna od ronda wzdłuż zabudowań domów jednorodzinnych i ulicy Budowlanych
(problem pojazdów ciężarowych , których kierowcy nie stosują się do znaku drogowego
„ Zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3.5 tony” oraz nieprzestrzegania
przez kierowców ograniczenia prędkości do 40 km/h – są to głównie pojazdy jadące na giełdę
i robiące postój bądź tankujące paliwo na ulicy Budowlanych)

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:


















współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli na wskazanych odcinkach dróg
oraz ulic, gdzie brakuje chodników i łamane są przepisy ruchu drogowego,
monitorowanie miejsc wskazanych jako miejsca grupowania się młodzieży w celu
wyeliminowania przestępstw i wykroczeń popełnianych przez młodzież oraz eliminowanie
zachowań uciążliwych,
dyslokowanie patroli we wskazane miejsca, gdzie spożywany jest alkohol oraz zakłócany jest
spokój mieszkańców,
patrole w rejonach ogrodów działkowych oraz skwerków zieleni, parków i innych miejsc
wskazanych przez mieszkańców jako takie, w których mogą oni czuć się zagrożeni i paść
ofiarą przestępstwa,
obecny na spotkaniu dyrektor MZDiT zobowiązał się do zmiany znaku drogowego przy
ul. Topolowej (umieszczenie znaku zakazu postoju powyżej 5 minut),
przekazanie informacji Straży Miejskiej w sprawie ciągłego zaśmiecania w rejonie starego
młyna przy ul. Garncarskiej.
kierowanie patroli policji w rejon przy ul. Robotniczej 5 (boisko SP nr 7),
kierowanie patroli policji w rejon przy ul. Ludowej 4,
kierowanie patroli policji w rejon przy ul. Dobrzeckiej 37-39, oraz ul. Dobrzeckiej 58,
kierowanie patroli policji w rejon przy ul. Robotniczej 1A.
kierowanie patroli w rejon ul Stawiszyńska 117,
kierowanie patroli policji i straży miejskiej w rejon przy ul. Szewskiej 30,
kierowanie patroli w rejon ul. Radoszewskiego i ul. Raciborskiego.
Straż Miejska podjęła czynności zmierzających do usunięcia porzuconych pojazdów przy
ul. Żwirki i Wigury, rejon Szkoły Podstawowej nr 9.
kierowanie patroli w rejon ul. Leśnej – pętla autobusowa,
przekazanie powyższej informacji do Wydziału Kryminalnego,

przekazanie informacji w zakresie poprawy oświetlenia do UM Kalisz.

