
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa na terenie powiatu leskiego. 
 

W okresie styczeń-marzec 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w Lesku przeprowadziła trzy 

konsultacje społeczne  na szczeblu powiatowym. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele władz 

miasta Lesko oraz powiatu leskiego, dyrekcja i nauczyciele z lokalnych szkół, a także funkcjonariusze 

Straży Granicznej - 22 osóby. Podczas spotkań wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału 

w dyskusji i przedstawienia występujących lokalnie problemów i zagrożeń. Wnioski i propozycje 

współpracy, które płyną od uczestników konsultacji przedstawiają się następująco: 

 

WŁADZE  POWIATU, MIASTA ORAZ PRZEDSTAWICIELE GMIN 

 

- zbyt sztywne przepisy, procedury, powodujące przedmiotowe traktowanie obywateli; 

-  zagrożenia ze strony dzikich zwierząt wynikające z charakterystyki powiatu (przytoczono przykład 

zdarzenia z udziałem niedźwiedzia na terenie gminy Olszanica); 

-  coraz liczniejsze obawy lokalnej społeczności przed uchodźcami, którzy mieliby nielegalnie 

przekraczać granicę RP, a następnie podróżować przez teren powiatów bieszczadzkiego 

i leskiego; 

-  nagminne przekraczanie prędkości przez kierujących pojazdami, zwłaszcza w rejonach szkół, 

na drogach wojewódzkich oraz na wyremontowanych odcinkach dróg powiatowych 

i gminnych; 

-  brak chodników oraz oświetlenia na niektórych odcinkach dróg powiatowych i gminnych co stwarza 

realne zagrożenia dla spacerujących mieszkańców poszczególnych miejscowości; 

-  gromadzenie się młodzieży szkolnej w miejscach takich jak parki, stadiony sportowe, pustostany, 

przystanki autobusowe, a w godzinach popołudniowych oraz wieczornych 

w rejonach budynków użyteczności publicznej, gdzie może dochodzić do spożywania alkoholu, 

zażywania środków psychoaktywnych, niszczenia mienia, wybryków chuligańskich oraz innych 

czynów karalnych lub przejawów demoralizacji; 

-  w działających lokalnie barach pojawia się problem z nietrzeźwymi klientami, którzy wszczynają 

bójki lub zaczepiają osoby postronne; 

-    w okresie zimowym pojawia się problem z osobami bezdomnymi, które w poszukiwaniu 

schronienia wchodzą na teren ogródków działkowych i korzystają z niepilnowanych w tym okresie 

domków działkowych; 

-  zwrócono uwagę na problem pojazdów terenowych i quadów, które niszczą bieszczadzką przyrodę 

oraz powodują zagrożenie dla zwierząt i ludzi; 

-  wszyscy uczestnicy zwrócili uwagę, jak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży na temat 

bezpieczeństwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku policjanta; 

-  uczestnicy spotkania szczególną uwagę zwrócili na fakt, że powiat leski jest rejonem bardzo 

atrakcyjnym turystycznie, a co za tym idzie zarówno w sezonie zimowym jak i letnim w Bieszczady 

napływa znaczna ilość turystów co znacznie wpływa na stan bezpieczeństwa. Kilkukrotnie wzrasta 

ilość popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz pojawiają się wykroczenia, które poza sezonem nie 

występują tj. na wodzie w sezonie letnim oraz na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie 

zimowym. Przedstawiciele gmin atrakcyjnych turystycznie wyrazili nadzieję, że Komenda Powiatowa 

Policji w Lesku w sezonie letnim nadal będzie wspierana siłami Oddziału Prewencji Policji KWP 

w Rzeszowie. 

 

PRZEDSTAWICIELE LOKALNYCH SZKÓŁ 

 

-  w godzinach popołudniowych i wieczornych młodzież często "przesiaduje" na ławkach pod blokami 

i głośnym zachowanie zakłóca spokój innym mieszkańcom; 

-  na terenie miasta może dochodzić do dystrybucji środków odurzających; 

-  młodzież szkolna pali papierosy w obrębie szkół, a gromadząc się w małych grupach blokuje 

chodniki co negatywnie wpływa na wizerunek szkoły; 

-  młodzież posiadająca prawo jazdy wjeżdża na teren należący do szkoły samochodami powodując 

zagrożenia dla innych uczniów; 



-  ze względu na bliskość kilku szkół średnich o różnym profilu oraz bursy szkolnej, w której 

przebywa młodzież z terenu innych powiatów pomiędzy uczniami pojawiają się antagonizmy, 

dochodzi do zaczepek oraz niepotrzebnych utarczek słownych; 

-  młodzież zaśmieca rejon szkół oraz bursy szkolnej; 

-  wszyscy uczestnicy zwrócili uwagę na podobne problemy tj.  gromadzenie się młodzieży szkolnej 

w miejscach takich jak parki, stadiony sportowe, pustostany, przystanki autobusowe, a w godzinach 

popołudniowych oraz wieczornych w rejonach budynków użyteczności publicznej, gdzie może 

dochodzić do spożywania alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych, niszczenia mienia, 

wybryków chuligańskich oraz innych czynów karalnych lub przejawów demoralizacji. Przedstawiciele 

szkół uznali za zasadne organizowane w rejonach szkół patrole piesze. 

 

STRAŻ GRANICZNA     

 

- wzrasta zagrożenie związane z nielegalnym przekraczaniem granicy RP; 

- szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia związane z przemytem broni i amunicji; 

- w dalszym ciągu występują zagrożenia związane ze znajdowanymi niewypałami 

i niewybuchami. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Wszyscy uczestnicy spotkań podkreślili, że współpraca z Policją układa się na dobrym poziomie. 

Zasadnym jest organizowanie patroli pieszych na terenach zagrożonych przestępstwami oraz 

wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie. Nacisk należy położyć na edukację dzieci 

i młodzieży, ponieważ przynosi to wymierne efekty. Szczególne zagrożenie powodują kierowcy, 

którzy znacznie przekraczają prędkość. Ponadto w sezonie letnim ilość wykroczeń ulega 

zwielokrotnieniu co powoduje znaczny wzrost zagrożeń dla lokalnej społeczności oraz 

wypoczywających turystów - w tym zakresie uczestnicy wyrazili nadzieję, że w sezonie letnim KPP 

w Lesku zostanie wsparta siłami OPP KWP w Rzeszowie.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

            


