GMINA CEKÓW
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:






zagrożenia w ruchu drogowego w rejonie drogi 470,
wybiegające z posesji na ulice bez opieki właścicieli zwierzęta domowe,
uszkadzanie przystanków autobusowych,
w m. Szadek niestosowanie się do znaków dot. tonażu,
przebywanie młodzieży w rejonie szkół w m. Kamień i Ceków, która może dewastować rejon
przyległy do szkół,

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli w rejonach zagrożonych,
 reakcja dzielnicowych na wykroczenia związane ze zwierzętami – art. 77 KW,
 monitorowanie oraz patrole piesze w rejonie szkół m. Kamień, Ceków.
GMINA BLIZANÓW
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:
Piotrów
 w okresie wakacji młodzież spożywająca alkohol na boisku szkolnym,
 lekceważenie przez kierowców czerwonego światła przy przejściu koło szkoły.
Lipe i Piskory
 zagrożenia wynikające z lekceważenia art. 77 kw – bezpańskie wałęsające się psy.
Warszówka
 nadmierna prędkość na drodze powiatowej w Warszówce.
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli na drodze powiatowej w rejonie
Warszówki
 współpraca z dyrektorem szkoły w Piotrowie w celu rozpoznania i eliminowania zagrożeń
oraz zwiększenie liczby patroli w tym rejonie w okresie letnim,
 bezwzględne stosowania środków represji wobec kierowców niestosujących się do
sygnalizacji świetlnej w rejonie Piotrowa.
 współdziałanie z Gminą w sprawie wałęsających się psów – ogłoszenia w formie „kurendy”
oraz bezwzględna represja wobec osób niedopełniających obowiązku właściwej opieki nad
zwierzętami.

GMINA BRZEZINY
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:
Brzeziny
 zagrożenia wynikające z odbywającego się ruchu drogowego na drodze powiatowej 6232P
a zwłaszcza na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką odcinku ul. Kaliskiej ( kolizje i wypadki
drogowe )
 nie przestrzeganie przez kierujących pojazdami ciężarowymi znaków dotyczących
rzeczywistej masy całkowitej pojazdu na drodze 4625P Brzeziny – Czempisz.
 spożywanie alkoholu oraz uszkodzenia mienia na terenie OSiR w Brzezinach zwłaszcza
w sezonie letnim.

Kolonia Przystajnia:
 nie przestrzeganie przez kierujących pojazdami ciężarowymi znaków dotyczących
rzeczywistej masy całkowitej pojazdu na drodze gminnej Kolonia Przystajnia –
Świerczyna.
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli na drodze powiatowej 6232P,
 reakcja dzielnicowych na wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu oraz
uszkodzeniami mienia na terenie OSiR w Brzezinach,
 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 6232P współpraca z Urzędem
Gminy w Brzezinach oraz Starostwem Powiatowym w Kaliszu w zakresie przebudowy
skrzyżowania.
 reakcja policjantów KP Opatówek oraz WRD KMP Kalisz na naruszanie przepisów
dotyczących nie stosowania się do znaków drogowych B-18.
GMINA KOŹMINEK
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:





zagrożenia w ruchu drogowego w rejonie szkół w m. Koźminek, Nakwasin Nowy,
wybiegające z posesji na ulice bez opieki właścicieli zwierzęta domowe,
monitorowanie w okresie letnim rejonu przyległego do zalewu w m. Murowaniec pod kątem
osób korzystających z akwenu,
w rejonie dróg w m. Nakwasin Stary Rogal poruszanie się osób w godzinach
wieczornych bez wymaganych odblasków

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli w rejonach zagrożonych,
 reakcja dzielnicowych na wykroczenia związane ze zwierzętami – art. 77 KW,
 monitorowanie rejonów wskazanych przez uczestników spotkania
 w okresie letnim wzmóc patrole w rejonie akwenu wodnego.
GMINA LISKÓW
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:





zagrożenia w ruchu drogowego w rejonie gimnazjum w m. Lisków,
wybiegające z posesji na ulice bez opieki właścicieli zwierzęta domowe,
zagrożenie stwarzane przez kierujących motocyklami w m. Lisków, Budy Liskowskie,
Trzebienie,
- w m. Małgów zaśmiecanie przystanku, gromadzenie się młodzieży,

.
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli w rejonach zagrożonych,
 reakcja dzielnicowych na wykroczenia związane ze zwierzętami – art. 77 KW,
 monitorowanie oraz patrole piesze w rejonie przystanków autobusowych.

GMINA MYCIELIN
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:
Danowiec
 zagrożenia wynikające z lekceważenia art. 77 kw – bezpańskie wałęsające się psy
 wybryki chuligańskie – niszczenie znaków drogowych przez młodzież,
Bogusławice:
 niszczenie znaków drogowych,
 nadmierna prędkość na drodze powiatowej pomiędzy Bogusławicami, a Gadowem.
Korzeniew:
 zażywanie dopalaczy przez młodzież,
Teren całej Gminy
 Cyganie szukający okazji do kradzieży,
 przekroczony tonaż pojazdów na drogach gminnych dochodzących do lasów
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli na drodze powiatowej w rejonie
Gadowa,
 współpraca z dyrektorem szkoły w celu rozpoznania i eliminowania zagrożeń dopalaczy,
 eliminowanie problemu dopalaczy poprzez prowadzenie kontroli miejsc zagrożonych tj.
okolic szkoły w Korzeniewie,
 eliminowanie zachowań chuligańskich w rejonie Danowca poprzez zwiększenie liczby patroli
i właściwą reakcję dzielnicowych,
 zwiększenie rozpoznania w środowisku Romów, uświadamianie społeczności lokalnej
konieczności zgłaszania faktów stwierdzenia przestępstw i wykroczeń z udziałem Romów,
dążenie do zniwelowania zjawiska poprzez ewentualne zatrzymania sprawców.
GMINA OPATÓWEK
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:
Opatówek:
 zagrożenia wynikające z odbywającego się ruchu drogowego na DK nr 12 a zwłaszcza
 przejazd na czerwonym świetle przez przejście dla pieszych w rejonie szkoły i Parku,
 wybiegające z posesji na ulice bez opieki właścicieli zwierzęta domowe,
 zagrożenie przestępczością narkotykowa w rejonie szkoły oraz dyskoteki w m. Józefów,
 grupowanie się młodzieży w parku oraz w rejonie dawnego dworca PKP,
 zagrożenia związane z włączaniem się do ruchu na DK 12 – wyjazd ze szkoły.
Tłokinia Kościelna i Wielka:
 grupująca się młodzież w samochodach na pętli autobusowej,
 wybiegające z posesji na ulice bez opieki właścicieli zwierzęta domowe,
 wysypywanie śmieci budowlanych w rejonie cmentarza,
Rożdżały:
 zagrożenia wynikające z odbywającego się ruchu drogowego na drodze gminnej Rożdżały –
Słoneczna ( prędkość, rowerzyści, stan jezdni ),
Chełmce:
 zagrożenie stwarzane przez kierujących motocyklami oraz quadami na terenach leśnych oraz

drogach dojazdowych do tych kompleksów ( nadmierna prędkość, jazda na jednym kole, itp.)
Szałe:
 zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania przez osoby ze zbiornika wodnego,
 wypalanie śmieci w rejonie działek rekreacyjnych,
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 kierowanie patroli pieszych w różne rejony parku w Opatówku oraz szkoły podstawowej,
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli na DK 12,
 reakcja dzielnicowych na wykroczenia związane ze zwierzętami – art. 77 KW,
 współdziałanie z WPI KMP Kalisz w okresie letnim na terenie zbiornika i terenu przyległego
do zbiornika w m. Szałe,
 współdziałanie ze Strażą Leśną w związku z poruszającymi się w terenie leśnym motocyklami
i quadami (jest już realizowane w ramach wspólnych patroli),
 w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz zmian w organizacji ruchu na DK nr 12 oraz ulicach
przyległych podjęto już działania wspólnie z UG w Opatówku, WRD KMP w Kaliszu oraz
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

GMINA STAWISZYN
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:
Stawiszyn
 zagrożenia wynikające z zakłócania ładu i porządku publicznego przez młodzież
nadużywającą alkoholu w rejonie Parku w Stawiszynie, Lasku w okolicach Baru 25,
opuszczonym budynku na błoniach przy trasie Grodzieckiej,
 nielegalny handel alkoholem bez koncesji na terenie miasta,
 brak oświetlenia w nocy na ulicach Zamkowa, Kościelna, Zamurna, Targowa, Staroscińska
jako czynnik mogący sprzyjać kradzieżom.
Zbiersk
 brawurowa jazda motocyklistów na drodze za cukrownią,
 nieodpowiedzialne przechodzenie przez ulicę przez pieszych na skrzyżowaniu drogi
petryckiej z K25,
 zbyt szybka jazda samochodów ciężarowych na trasie K 25 w miejscowości Zbiersk
 prostytucja przy drodze krajowej K25,
 złe działanie lustra na skrzyżowaniu (lustro stwarza wrażenie oddalania pojazdów).
Zbiersk Kolonia
 brak oznakowania objazdu brak określenia tonażu.
Teren całej gminy
 osoby kierujące pojazdami rozmawiające przez telefony komórkowe,
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli na drodze powiatowej w rejonie
Skrzyżowania drogi petryckiej z K25, w celu wyeliminowania nieprawidłowości przy
przechodzeniu przez ulicę, oraz ciężarówek jadących z nadmierną prędkością,
 sprawdzenie lustra na skrzyżowaniu w Zbiersku i wystąpienie do GDKA o zmianę,
 współpraca z WRD KMP Kalisz w celu wyeliminowania z ruchu nieodpowiedzialnych
motocyklistów w Zbiersku,
 monitorowanie miejsc wskazanych jako miejsca grupowania się młodzieży w celu
wyeliminowania przestępstw i wykroczeń popełnianych przez młodzież oraz eliminowanie



zachowań uciążliwych,
wzmożenie działań przy współpracy z PG KMP Kalisz w celu wyeliminowania nielegalnego
handlu alkoholem.

GMINA SZCZYTNIKI
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:







zagrożenia w ruchu drogowego w rejonie szkół w m. Iwanowice oraz Szczytniki,
wybiegające z posesji na ulice bez opieki właścicieli zwierzęta domowe,
grupowanie się obywateli narodowości ukraińskiej w parku w m. Radliczyce,
wysypywanie śmieci budowlanych w rejonie cmentarza,
zagrożenie stwarzane przez kierujących motocyklami w m. Iwanowce,
nieprawidłowe parkowanie pojazdów w m. Staw w rejonie sklepów.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli w rejonach zagrożonych,
 reakcja dzielnicowych na wykroczenia związane ze zwierzętami – art. 77 KW,



monitorowanie oraz patrole piesze w rejonie parku w m. Iwanowice.

GMINA ŻELAZKÓW
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:
Dębe



zagrożenia wynikające z zakłócania ładu i porządku publicznego przez młodzież
nadużywającą alkoholu w rejonie przystanków autobusowych w weekendy,
nieodpowiedzialna i brawurowa jazda na motocyklach i quadach,

Borków
 brawurowa jazda motocyklistów na drodze w kierunku Russowa.
Skarszew:
 brawurowa jazda motocyklistów i kierowców quadów na drodze w Skarszewku,
 niebezpieczne skrzyżowanie drogi powiatowej Skarszew Rożdżały z drogą W422.
Russów
 Romowie krążący po domostwach usiłujący dokonywać kradzieży,
 wypalanie traw i suchostanów.
Kokanin
 Obcy dokonujący rozpoznania w rejonie parafii Kokanin (obawa kradzieży).
Teren całej Gminy
 Cyganie szukający okazji do kradzieży,
 zaśmiecanie rowów i lasów przez nn. osoby wyrzucające śmieci z gospodarstw domowych.
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli na drodze powiatowej w rejonie
Skarszewa i drodze gminnej w Dębe,
 kontrola wiat przystankowych w miejscowości Dębe i stosowanie represji wobec osób
zakłócających spokój i popełniających wykroczenia,
 zwiększenie rozpoznania i ilości patroli w rejonie parafii w Kokaninie w celu ewentualnego




zatrzymania sprawców przestępstw,
zwiększenie rozpoznania w środowisku Romów, uświadamianie społeczności lokalnej
konieczności zgłaszania faktów stwierdzenia przestępstw i wykroczeń z udziałem Romów,
dążenie do zniwelowania zjawiska poprzez ewentualne zatrzymania sprawców.
Skuteczniejsze ściganie sprawców zaśmiecania poprzez zacieśnienie współpracy ze strażą
leśną i montowanie kamer leśnictwa w lasach i miejscach zagrożonych

GMINA GODZIESZE WIELKIE
Zgłoszone przez uczestników zagrożenia, określenie miejsca:
Godziesze Wielkie
 zagrożenia wynikające z odbywającego się ruchu drogowego na drodze powiatowej 6232P,
a zwłaszcza na odcinku ul. Kaliskiej (nadmierna prędkość, włączanie się do ruchu pojazdów
z parkingów przy sklepach ),
Borek:
 spożywanie alkoholu w rejonie sklepu, zakłócenia ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci,
 zagrożenie w ruchu drogowym na skrzyżowaniu drogi powiatowej 6232P ( Kalisz –
Godziesze) oraz drogi powiatowej 4636P ( Żydów – Wolica ) - kolizje i wypadki,
Wola Droszewska:
 spożywanie alkoholu w rejonie sklepu sąsiadującego ze szkołą,
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ:
 współpraca z WRD KMP Kalisz, zwiększenie liczby patroli na drodze powiatowej 6232P,
 reakcja dzielnicowych na wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu oraz
zaśmiecaniem,
 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 6232P współpraca z Urzędem
Gminy
w Godzieszach Wielkich oraz Starostwem Powiatowym w Kaliszu w zakresie oznakowania
oraz budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Kaliskiej.

