
INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROSŁAWIU 

 z konsultacji społecznych dotyczących założeń „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  

w Polsce" przeprowadzonych w miesiącu lutym  2016 roku na terenie gminy i miasta Radymna 

 

Propozycje i wnioski społeczeństwa zgłaszane podczas odbytych konsultacji społecznych na terenie   

miasta Radymno: 

 

 1. Jednym z okresowo występujących elementów podwyższających ryzyko wystąpienia zagrożeń dla 

bezpieczeństwa publicznego jest organizowane przez Miasto Radymno w okresie letnim nad zbiornikiem 

wodnym ZEK „Miejsce wykorzystywane do kąpieli" i związany z tym zwiększony napływem osób, których 

część łamie ' przepisy. Najczęściej występującymi wykroczeniami są: kąpiel w miejscach niedozwolonych, 

spożywanie alkoholu oraz przebywanie na plaży w stanie wskazującym na spożycie alkoholu czy środków 

odurzających, nie przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie miejsca wykorzystywanego do kąpieli m.in. 

używanie grilla, kąpanie psów), nie stosowanie się do poleceń ratowników. Ponadto częstym wykroczeniem 

jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi, na chodnikach i zieleni w pasie drogowym. 

 2. Wymieniony w pkt 1 katalog zagrożeń, szczególnie związanych ze spożywaniem środków 

wpływających na zachwianie prawidłowej oceny rzeczywistości, występuje również w odniesieniu do 

organizowanych w okresie letnim imprez masowych (m.in. Dni Radymna).  

 3. Zagrożeniem porządku publicznego w okresie całego roku jest funkcjonowanie grupy osób 

nadużywających alkoholu czy innych środków odurzających. Osoby te gromadzą się zwykle w Rynku  

w okolicznych bramach kamienic, na przystanku autobusowym, w parku oraz na osiedlu Jagiełły. Zagadnienie 

znane jest policjantom z Komisariatu Policji w Radymnie.  

 4. Do grupy ryzyka zagrażającego porządkowi publicznemu powodowanego przez pseudokibiców są 

też niektóre zawody piłkarskie rozgrywane na stadionie MKS Radymno. 

 

Propozycje i wnioski społeczeństwa zgłaszane podczas odbytych konsultacji społecznych na terenie   

gminy Radymno: 

1. Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie przestępczości oraz działań 

profilaktycznych mających na celu uświadamianie młodzieży co do skutków zażywania i posiadania środków 

narkotycznych, oraz dopalaczy; 

2. Przeciwdziałanie przypadkom zakłócania porządku publicznego; 

3.Kontynuowanie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie szeroko pojętej 

przestępczości kryminalnej w tym głównie przestępstw bójek, pobić i rozbojów skierowanej przeciwko 

młodzieży szkolnej; 

4. Reagowanie na zakłócenia ciszy i spoczynku nocnego przez młodzież, spożywanie alkoholu              

w miejscach ustawowo zabronionych, dewastacje mienia w tym elewacji budynków, przystanki, wiaty znaki 

drogowe  poprzez tzw. grafitti; 

5. Potrzeba organizowania spotkań ze społeczeństwem w szczególności z osobami w podeszłym wieku, 

informowanie ich o zagrożeniach płynących ze stosowanych metod na „wnuczka”, „policjanta” przez grupy 

przestępcze; 

6. Nieprawidłowe oznakowanie dróg osiedlowych uniemożliwiające wjazd na te osiedla służb 

ratowniczych; 

7. Reakcja na drogach na przypadki brawurowej jazdy motocyklistów; 

8. Zwracanie uwagi na pieszych poruszających się bez odblasków, szczególnie w godzinach wieczorowo- 

nocnych; 

9. Poprawa stanu technicznego dróg co będzie miało wpływ na spadek zdarzeń komunikacyjnych; 

10. Rozwiązanie problemu z bezpańskimi psami na terenach wiejskich. 

 

 



 

 


