
    Wiązownica, dnia 01.07.2019r.  

PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr. RZ RJA 0308-003W 

na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019 r.  

 
1.  Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.  

 

    W miejscowość Radawa należącej do Gminy Wiązownica, w rejonie sklepu PSS Społem  

i mieszczącego się nieopodal przystanku autobusowego na ul. Św. Anny, występuje zagrożenie 

związane z grupowaniem się osób spożywających tam alkohol. Zjawisko to stanowi 

demoralizację dla dzieci i młodzieży, zagrożenie dla spokoju  i  porządku publicznego oraz 

bezpieczeństwa osób  korzystających z tych obiektów, a ponadto grupowanie się w tym miejscu 

osób nietrzeźwych  zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń m.in. 

kradzieży, zaśmiecania, zakłóceń porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków itp. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

        Realizacja zadań mających na celu doprowadzić do ograniczenia zjawiska spożywania 

alkoholu,   a co za tym idzie zakłócenia spokoju i porządku publicznego, kradzieży, zaśmiecania, 

publicznego dopuszczenia się nieobyczajnego wybryku we wskazanych rejonach w miejscowości 

Radawa. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. 

1).  Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych przez dzielnicowego i pozostałych policjantów PP 

Wiązownica oraz patrole służb prewencyjnych oraz informowanie osób o zakazie spożywania 

alkoholu, a w przypadku braku reakcji bezwzględnie reagowanie na określone zachowania –

wykroczenia. Przedmiotowa współpraca w okresie lipiec 2019r. – grudzień 2019r.  

 2). Zwiększenie kontroli służb prewencyjnych, obchodowych i patroli WRD w w/w rejonach 

celem przeprowadzenia kontroli drogowych i kierujących pod kątem zapobieżenia kierowania 

pojazdami w stanie nietrzeźwości. Przedmiotowa współpraca w okresie lipiec 2019r. – grudzień 

2019r.   

 3). Współpraca i spotkania z sołtysem miejscowości Radawa oraz radnymi  celem 

rozpowszechniania wśród mieszkańców informacji o prowadzonym planie priorytetowym. 

Przedmiotowa współpraca w okresie lipiec 2019r. – grudzień  2019r.   

 4). Współpraca, spotkania i rozmowy z osobami funkcyjnymi, odpowiedzialnymi  za dane 

obiekty, które w ramach swoich zadań będą informować mieszkańców o zagrożeniach 

wynikających z sytuacji, jak też będą reagować i zwracać uwagę na osoby spożywające alkohol w 

miejscach objętych zakazem. Przedmiotowa współpraca w okresie lipiec 2019r. – grudzień 2019r. 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych 

przez nie do realizacji zadań. 

1. Policjanci z Posterunku Policji w Wiązownicy (dzielnicowi oraz asystenci) – kontrole 

prewencyjne, reagowanie na wykroczenia.  

 2. Radni oraz sołtys wsi – informowanie mieszkańców o prowadzonych działaniach, zwracanie 

uwagi i informowanie młodzieży o zagrożeniach wynikających z sytuacji.   

3. Osoby funkcyjne, odpowiedzialne za dane obiekty - informowanie mieszkańców  

o prowadzonych działaniach, zwracanie uwagi i informowanie młodzieży o zagrożeniach 

wynikających z sytuacji, powiadamianie odpowiednich służb w przypadku wystąpienia zdarzenia 

związanego z prowadzonym planem. 


