
Gmina  - Olsztyn -  2862011
       (nazwa gminy)                 (kod TERYT) 

PROPOZYCJE I WNIOSKI ZGŁASZANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
NA POZIOMIE GMINNYM

w okresie 01 – 26 lutego 2016 r.

1. Uczestnicy wskazywali następujące formy obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa:
 strona internetowa jednostki Policji – 106 osób;
 inna strona internetowa (urzędu miasta/ gminy) – 76 osób;
 podczas organizowania konsultacji społecznych mieszkańców z przedstawicielami Policji

– 75 osób;
 spotkanie z Prezydentem Olsztyna – 1 osoba;
 ulotki do skrzynek pocztowych – 3 osoby;
 tablice  ogłoszeń   administratorów  budynku  (tablice  w  każdej  klatce  schodowej  +

informacja o stronie internetowej), rad osiedli – 6 osób;
 lokalne media - 4 osoby;
 na przystankach autobusowych – 1 osoba.

2. Zaproponowano,  by  wnioski  mieszkańców  dotyczące  map  zagrożeń  bezpieczeństwa
przedstawiane były podczas spotkań rad osiedli – 5 wskazań.

3. Sześciu uczestników wyraziło opinię, iż nie są zainteresowani zapoznaniem się z Mapą zagrożeń.
4. Przedstawiciel  Rady  Osiedla  Nagórki  zaproponował,  by  mapy  zawierały  informacje

o planowanych okresowych imprezach.
5. Wśród  propozycji  dotyczących  infrastruktury  przestrzeni  publicznej  mającej  wpływ  na

bezpieczeństwo mieszkańców pojawiły się:
a. postulat poprawy oświetlenia przestrzeni publicznej - 10 wskazań, w tym:

 brak oświetlenia na ul. Bolka i Lolka;
 brak oświetlenia ulicy na osiedlu Leśna;
 na osiedlu Jaroty brak wystarczającej ilości latarni (w tym: na ul. Popiełuszki);
 droga nieoświetlona ul. Mroza – Kanta; dawna Stara Jarocka;

b. brak chodników (w tym: wzdłuż ul. Piotrowskiego, na osiedlu Redykajny) – 4 wskazania;
c. oddalenie od siedziby Policji.

6. Pojawiające się  postulaty w zakresie  poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczyły
stanu dróg, oznakowania, przekraczania prędkości przez kierujących, poruszania się pojazdami
niezarejestrowanymi,  reagowania na przypadki  nietrzeźwych kierujących i  źle zaparkowanych
aut - 75 wskazań, w tym:

 ograniczenie prędkości na ul. Armii Krajowej – kierowcy nie przestrzegają ograniczenia
prędkości;

 w  związku  z  szybką  jazdą  na  ul.  Paderewskiego  powinno  się  zorganizować
skuteczniejsze spowolnienie ruchu samochodowego;

 znaczna prędkość samochodów jadących ulicą Mariańską (przejście dla pieszych – idące
dzieci);

 zła  kondycja  nawierzchni  drogowej  (dziury  w  asfalcie  oraz  brak  aktywności  osób
odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg i parkingów) – 8 wskazań;

 zła synchronizacja świetlna na skrzyżowaniach (tzw. czerwona fala) – 2 wskazania;
 brak systemu ograniczania prędkości samochodów (np. brak fotoradarów);
 nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego – 2 wskazania; 
 zbyt duża prędkość – 5 wskazań;
 brak oznaczeń i złe znaki drogowe;
 bardzo trudne przejazdy pojazdów na ulicach wewnętrznych jednokierunkowych;
 skrzyżowanie  ulic  Wilczyńskiego  i  Janowicza  (przy  sklepie  Lidl)  –  zagrożenie

bezpieczeństwa ruchu drogowego, brak świateł na skrzyżowaniach;
 duży ruch komunikacyjny;



 wyścigi  samochodowe,  w  tym:  trenowanie  poślizgów  na  ulicach  osiedla  Dajtki;
nielegalne wyścigi samochodowe na ul. Kołobrzeskiej – 2 wskazania;

 rajdy motocyklowe na ulicy Sielskiej, Żniwnej;
 nieprzestrzeganie  przepisów  ruchu  drogowego  na  ulicach  osiedlowych  (w  tym:  złe

parkowanie; pojazdy pod znakiem zakazu ul. Kętrzyńskiego, obok Szkoły Podstawowej
Nr 15; stawianie samochodów na zakrętach) – 11 wskazań;

 wjazd samochodów na chodniki (ul. Kościuszki 62);
 fałdy uliczne na ul. Kresowej;
 zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach nowych skrzyżowań wybudowanych

w  ramach  inwestycji  tramwajowej.  Zainstalowane  lampy  oświetleniowe
w niedostateczny sposób oświetlają przejścia dla pieszych. 

 przejście dla pieszych przy ul. Żeromskiego/ Okrzei;
 przejście mieszkańców na ul. Pana Tadeusza są bardzo niebezpieczne – ze strony prawej

na lewą i odwrotnie;
 brak bezpiecznych przejść w trakcie drogi do szkoły na osiedlu Zatorze;
 przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych.

7. Wśród  zagrożeń  przestępczością  kryminalną  (23  wskazania)  wymienione  zostały  kradzieże,
bójki,  napady  i  kradzieże  na  osiedlu  Zatorze,  kradzieże  samochodów,  okradanie  domów,
włamania, kradzieże w piwnicach, kradzieże rowerów przy sklepach, w piwnicach (ul. Smętka),
niszczenie  aut  parkowanych  pod  blokami  na  osiedlu  Zatorze,  kradzieże  mienia  na  ul.
Pstrowskiego (numery parzyste).

8. Dziewięciu uczestników konsultacji wskazało na zagrożenie przestępczością narkotykową, w tym
handel narkotykami i dopalaczami na osiedlu Zielona Górka w Olsztynie.

9. W opinii uczestników największe zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie
związane jest ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym - 63 wskazania, w tym:

 spotkania licznych grup pijanej młodzieży;
 przy klatkach schodowych, pod blokami – 2 wskazania;
 pod sklepami (np. sklep Samba) – 5 wskazań;
 na plażach;
 na placach zabaw (np. na osiedlu Kortowo) – 3 wskazania;
 przy ul. Piotrowskiego – Janowicza w godzinach nocnych;
 w parku przy ul. Świtycz – Widackiej, w Parku Kusocińskiego – 2 wskazania;
 lasek przy ul. Jeziołowicza – 2 wskazania;
 przed blokiem przy ul. Jeziołowicza 14;
 na osiedlu Nagórki alkohol spożywają na ławkach osoby starsze, które często się

kłócą, zaczepiają przechodniów;
 codzienne ślady – butelki, puszki po piwie;
 sporo osób pijanych, spacerujących po deptakach, przy śmietnikach;
 na  osiedlu  Pieczewo,  na  ul.  Wachowskiego,  w lasku przy pętli  autobusowej

zbiera się regularnie grupa uczniów spożywających alkohol i zachowujących się
hałaśliwie po zmroku.

10. Zakłócenia porządku publicznego na Osiedlu Mlecznym w związku z tym, iż zamieszkuje tam
duża liczba studentów, którzy imprezują.

11. W opinii uczestników zagrożone są miejsca wokół punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza po
godzinie 22:00.

12. Zakłócenia  ciszy  nocnej  (w  tym  w okolicy  klubu  Faceklub),  brak  spokoju  i bezpieczeństwa
w weekendy kiedy odbywa się dyskoteka – 3 wskazania.

13. Zbierająca  się  młodzież  na  osiedlowych  ławkach  (na  ul.  Murzynowskiego  1,  3,  5;  ul.
Jagiellońska; na osiedlach Pojezierze, Dajtki, Kormoran), na przystankach autobusowych (osiedle
Podgrodzie),  w okolicy Zespołu  Szkół  Chemicznych  i  Ogólnokształcących  oraz garaży w tej
samej  okolicy,  w okolicy Szkoły  Muzycznej;  w lesie  na  osiedlu  Pieczewo,  pijąca  przy tym
alkohol, zachowująca się głośno, wulgarnie, zaczepiająca inne osoby, zwłaszcza w nocy.

14. Zagrożeniem mogą być psy bez kagańców i smyczy (m.in. na osiedlu Dajtki).
15. Jako zagrożenie  uczestnicy konsultacji  wskazali  niszczenie  mienia,  akty wandalizmu,  graffiti

i wulgaryzmy na budynkach.



16. Zagrożeniem jest brak ogrodzonych placów zabaw na osiedlu Jaroty.
17. Dostrzeżona  została  nielegalna  sprzedaż  alkoholu  i  papierosów,  narkotyków,  dopalaczy.

Podkreślono, iż nawet osoby niekupujące wiedzą kto, kiedy i gdzie sprzedaje powyższe artykuły.
18. Zdarza się, iż ludzie są pomawiani o udział w przestępstwach lub prześladowani przez osoby

dopuszczające się przestępstw. Małe firmy są natomiast szantażowane, a każdy kto założył nawet
małą firmę (sklep, usługi) w centrum Olsztyna spotkał się z ludźmi wymuszającymi pieniądze.

19. Należy zwrócić  uwagę na osoby koczujące w klatkach schodowych,  śmietnikach,  a  także na
osoby bezdomne wyłudzające pieniądze na parkingach, przed sklepami.

20. Na  poczucie  bezpieczeństwa  wpływ  ma  przeciwdziałanie  patologiom  społecznym
(alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie).

21. Zwrócono uwagę na zbyt duże nagromadzenie punktów sprzedaży alkoholu.
22. Uczestnik wyraził  opinię, iż każde dziecko, które chce, może bez trudu kupić narkotyki,  zbyt

mało jest organizowanych spotkań ze specjalistami w dziedzinie walki z narkotykami. Według
niego  każda  klasa  od  VI  szkoły  podstawowej  oraz  każda  klasa  gimnazjum  i  szkół
ponadgimnazjalnych powinna mieć kilka takich spotkań w roku (4 – 6).

23. Podczas konsultacji  zgłoszone zostały przez ich uczestników następujące miejsca, stwarzające
zagrożenie poczucia bezpieczeństwa:
 Park Kusocińskiego wieczorami; 
 okolice sklepu nocnego „U Doroty”;
 Aleja Warszawska (stara część), numery 45, 84, 86, 35a;
 ulica Kromera;
 Rynek/ targowisko na ul. Grunwaldzkiej;
 klatki schodowe na os. Grunwaldzkim;
 tunel przy Dworcu Zachodnim;
 duże natężenie samochodów na ul. Grunwaldzkiej;
 zbyt dużo punktów sprzedaży alkoholu przy ul. Grunwaldzkiej, ich zaplecza;
 okolice biblioteki przy ul. Smętka 28 i Trąby 1;
  ulica Gotowca numer 26 i 28;
 sklep spożywczy „piwniczka”, salon gier na ul. Profesorskiej;
 legowiska w krzakach na os. Kormoran;
 na  osiedli  Kormoran  istnieje  kiosk  z  alkoholem  umożliwiający  zaopatrzenie  24

godziny/dobę;
 os. Kormoran: zagrożenia przy kortach tenisowych, parkach;
 salony gier funkcjonujące w mieście;
 przejście między ul. Gałczyńskiego a Warszawską (os. Kortowo);
 stadion „Warmii” na ul. Sybiraków;
 ul. Tczewska 12, 14; 
 ul. Cicha, 
 ul. Katowicka;
 ul. Rataja (w tym: działki);
 ul. Zamenhofa (w tym: plac zabaw);
 ul. Okrzei;
 obok bloku przy ul. Moniuszki 13;
 ul. Jagiellońska 55 – przejście między blokami; pozostałe stare budynki po koszarach na ul.

Jagiellońskiej (między Tesco a placem zabaw na Zamenhofa) oraz Jagiellońska 58b;
 Górka Jasia na ul. Poprzecznej/ Jagiellońskiej;
 niebezpieczne towarzystwo przy ul. Poprzecznej oraz ul. Zientary Malewskiej (od mostu),

koczujące tam osoby bezdomne;
 droga  między  IV  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Olsztynie  a  Bursą,  między  boiskiem

Liceum a stołówką Bursy (Piłsudskiego 54 i 56);
 mieszkańcy budynku „Samotniak” na ul. Niepodległości;
 plac zabaw przy ul. Wyspiańskiego (po zmroku);
 Olsztyn, ul. Dworcowa 34 (plac przy Arpisie) oraz 46 – 48;
 Olsztyn, ul. Piłsudskiego (przy sklepie Victor);



 osiedle Dajtki: pasaż poczta – kościół;
 osiedle Dajtki: las przy ul. Dożynkowej;
 ul. Wyzwolenia;
 agencja  Massimo  na  ul.  Porzeczkowej,  pijani  klienci;  władza  i  Policja  boją  się  domu

publicznego na ul. Porzeczkowej 2, mimo wielu skarg mieszkańców nic nikt nie robi;
 mały sklep na ul. Wiecherta – nieczynny, ale nie dla wszystkich – salon gier;
 ścieżka – Boenigka – deptak: Jaroty – Nagórki;
 działalność sklepu nocnego ul. Kanta/ Bajkowa;
 stawik na ul. Kanta 40 (po zmroku);
 skrzyżowanie ulic Witosa i Kanta w stronę ul. Bajkowej, ulica ciemna, brak świateł, co

sprzyja nieprzyjemnym sytuacjom, napadom.
24. Uczestnicy  wnioskowali  o  zwiększoną  liczbę  patroli  w  okolicach  jezior;  w  czasie  imprez

sportowych  na lotnisku,  nad Jeziorem Krzywym i  podczas Juwenalii;   na  osiedlu Kormoran;
w okolicach szkół, przedszkoli oraz ogólnie na osiedlach w porach wieczorowych.

25. Zasugerowano, by złodziei – kieszonkowców ujawniać przy wykorzystaniu kamer w autobusach,
a także, by monitoring znajdował się na przystankach końcowych.

26. Zgłoszono potrzebę zainstalowania monitoringu na placach i w parku na osiedlu Nagórki.

Zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone podczas konsultacji społecznych przekazane zostały
do  realizacji  poszczególnym  jednostkom  i  komórkom  organizacyjnym  Komendy  Miejskiej  Policji
w Olsztynie,  a  także  na  bieżąco  przekazywane  są  właściwym  rzeczowo  i  miejscowo  instytucjom
i służbom. Ponadto zostały one uwzględnione w tworzonej w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie
analizie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podczas zadarniowania policjantów do
służby. Z wnioskami z poszczególnych osiedli zapoznani zostali dzielnicowi.


