
DEBATY NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU – 596 uczestników 
 17 marca 2016 roku  

Szkoła Podstawowa nr 15 Białystok ul. Broniewskiego 1  
Zakłócanie ładu i porządku w okolicy nowopowstałego całodobowego sklepu monopolowego przy ul. 

Aleja solidarności 6 graniczącego bezpośrednio z placówką oświatową  

Policja zobowiązała się do realizacji powyższego postulatu. Sporządzono Kartę Zadania Doraźnego 

Również dzielnicowy objął szczególnym nadzorem podany adres.  

15 Marca 2016 roku  

Przedszkole Samorządowe Białystok ul. Brzoskwiniowa 8  
Bezpańskie psy wałęsające się w pobliżu placówki  

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie szkoły  

Policja zobowiązała się do realizacji powyższego postulatu. Dzielnicowy objął szczególnym nadzorem 

podany adres. Informacja dotycząca bezpańskich psów została przekazana instytucjom 

pozapolicyjnym.  

14 marca 2016 roku  

Klub Kalina Białystok ul. Kalinowa 9  
Osoby bezdomne przebywające na ostatnich piętrach w bloku przy ul. Leszczynowej 55  

Zakłócanie ładu i porządku sklep monopolowy ul. Gajowa 30a  

Zakłócanie ładu i porządku oraz spożywanie alkoholu i zaśmiecanie ul. Berlinga 42 i 46  

Włamania do ogrodów działkowych na osiedlu Dziesięciny  

Policja zobowiązała się do realizacji powyższych postulatu. Sporządzono Karty Zadania Doraźnego 

Również dzielnicowy objął szczególnym nadzorem wskazane miejsca.  

11 marca 2016 roku  

Dom Działkowca Białystok ul. Piasta 160  
Postulat dot. poprawy bezpieczeństwa w rejonie ogrodów działkowych oraz terenów leśnych 

położonych w pobliżu  

Policja zobowiązała się do realizacji powyższych postulatu. Sporządzono Karty Zadania Doraźnego 

Również dzielnicowy objął szczególnym nadzorem wskazane miejsca.  

25 lutego 2016  

Administracja Osiedla Przyjaźń Białystok ul. Broniewskiego 4  
Postulat dot. poprawy bezpieczeństwa w rejonie ul. Broniewskiego  

25 lutego 2016  

Klub Seniora Białystok ul.Broniewskiego 4  
Zwiększenie liczby patroli w rejonie ogrodów działkowych Jutrzenka z uwagi na notoryczne 

niszczenie płotów, rozcinanie siatek ogrodzeniowych  

Zwiększenie liczby patroli w okolicy ronda przy ul. Narewskiej (łamanie przepisów w ruchu 

drogowym)  

Patrole policyjne w rejonie nowo otwartego sklepu monopolowego przy ul. Solidarności 2 

(spożywanie alkoholu na pobliskich ławkach)  



Parkowanie samochodów na trawnikach przy ul. Broniewskiego  

Policja zobowiązała się do realizacji postulatów. Skierowano patrole policyjne zarówno z WRD jak 

WPI w miejsca wskazane podczas konsultacji zarówno te związane z łamaniem przepisów w ruchu 

drogowym jak i z zakłócaniem porządku publicznego. Ponadto dzielnicowy wskazane miejsca objął 

szczególnym nadzorem.  

25 lutego 2016 roku  

Klub Jubilat Białystok ul. Głowackiego 4  
Zwiększeni liczby patroli w okresie wiosenno- letnim w rejonie boisk szkolnych SP nr 14 i PG nr 5  

Zwiększenie liczby patroli w obrębie gimnazjum od strony ul. Ułańskiej (młodzież paląca papierosy)  

Policja zobowiązała się do realizacji powyższych postulatów. Sporządzono Karty Zadania Doraźnego 

Również dzielnicowy objął szczególnym nadzorem wskazane miejsca.  

24 lutego 2016 roku  

Szkoła Podstawowa nr 28 Białystok ul. Warmińska 55  

Wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły oraz sklepu nocnego dukat przy ul. 

Ciołkowskiego  

Policja zobowiązała się do realizacji powyższych postulatu. Sporządzono Karty Zadania Doraźnego 

Również dzielnicowy objął szczególnym nadzorem wskazane miejsca.  

19 lutego 2016 roku  

Klub Seniora Białystok ul. Słowackiego 11  
Wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie ul. Mickiewicza 17  

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie rynku przy ul. Mickiewicza 17  

Zwiększenie liczby patroli w rejonie runku przy ul. Mickiewicza 17 i w rejonie garaży przy ul. 

Drewnianej  

Młodzież paląca papierosy podczas przerw w rejonie XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 

Grottgera  

Włamania do altanek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Mickiewicza i 

Ciołkowskiego  

Policja zobowiązała się do realizacji postulatów leżących w kompetencjach. Skierowano patrole 

policyjne zarówno z WRD jak WPI w miejsca wskazane podczas konsultacji zarówno te związane z 

łamaniem przepisów w ruchu drogowym jak i z zakłócaniem porządku publicznego. Ponadto 

dzielnicowy wskazane miejsca objął szczególnym nadzorem jak również pogłębi postulat związany z 

przemocą w rodzinie. Przeprowadzono działania nakierowane na zminimalizowanie zdarzeń 

kryminalnych (kradzieży z włamaniem) na terenie ogrodów działkowych  

18 lutego 2016 roku  

Komisariat Policji III w Białymstoku ul. Wrocławska 51a  
Niszczenie elewacji budynków w rejonie osiedla Słoneczny Stok  

Problem związany z bezpieczeństwem dzieci przechodzących przez tory do świetlicy przy ul. 

Barszczewskiej (brak przejścia dla pieszych bądź alternatywnej trasy)  



Policja zobowiązała się do realizacji postulatów lezących w kompetencjach. Dzielnicowy objął 

szczególnym nadzorem wskazane miejsca. Postulaty leżące w kompetencjach innych instytucji zostały 

przekazane poszczególnych podmiotom pozapolicyjnym.  

18 lutego 2016 roku  

Klub Seniora Białystok ul. Broniewskiego 4  
Postulat związany z przywróceniem komisariatu Policji przy ul. Antoniowskiej  

Brak postulatów do realizacji.  

16 lutego 2016 roku  
Klub Zachęta Białystok ul. Piastowska 11  

Brak informacji na temat danych kontaktowych dzielnicowych w gablotach klatek schodowych  

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu monopolowego przy ul. Piastowskiej 15a  

Spożywanie alkoholu w rejonie Centrum Muzułmańskiego przy ul. Piastowskiej 13f  

Niedostatecznie oznakowany i oświetlony lewoskręt przy ul. Piastowskiej- wjazd w uliczkę osiedlową  

Policja zobowiązała się do realizacji postulatów leżących w kompetencjach. Skierowano patrole 

policyjne zarówno z WRD jak WPI w miejsca wskazane podczas konsultacji zarówno te związane z 

łamaniem przepisów w ruchu drogowym jak i z zakłócaniem porządku publicznego. Sporządzono 

Karty Zadania Doraźnego. Również dzielnicowy objął szczególnym nadzorem wskazane miejsca. 

Postulaty leżące w kompetencjach innych instytucji zostały przekazane poszczególnych podmiotom 

pozapolicyjnym.  

10 lutego 2016 roku  

Klub Seniora Białystok ul. Skłodowskiej  
Palenie papierosów na klatce schodowej nr 4 przy ul. Waszyngtona 24  

Zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu ODIDO ul. Legionowa 9/1 od strony bloku 

przy ul. Legionowej 9  

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie wspólnoty bloków ul. Skłodowskiej 5 i7  

Zbyt głośna muzyka dobiegająca z Klubu Black Diamont (latem przy otwartych drzwiach)  

Parking w rejonie dawnego Marketu ABC przy ul. Legionowej- niszczenie trawników przez 

wjeżdżające i parkowane tam samochodu oraz jazda po chodniku  

Policja zobowiązała się do realizacji postulatów leżących w kompetencjach. Skierowano patrole 

policyjne zarówno z WRD jak WPI w miejsca wskazane podczas konsultacji zarówno te związane z 

łamaniem przepisów w ruchu drogowym jak i z zakłócaniem porządku publicznego. Sporządzono 

Karty Zadania Doraźnego. Również dzielnicowy objął szczególnym nadzorem wskazane miejsca. 

Postulaty leżące w kompetencjach Straży miejskiej zostały przekazane obecnym na spotkaniu 

strażnikom.  

9 lutego 2016 roku  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bacieczki Białystok ul. Swobodna 25  
Brawurowa jazda kierowców ulicami: Jana Pawła II, Swobodna, Konstytucji 3-go Maja  

Zakłócanie porządku przez młodzież- ul. Swobodna 19a  

Zbyt słabe oświetlenie miejsc w rejonie cmentarza przy ul. Konstytucji 3-go Maja  

Zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu Stoczek przy ul. Antoniuk Fabryczny  



Niewystarczający monitoring miejski rejestrujący rejon podlegający pod spółdzielnię  

Policja zobowiązała się do realizacji postulatów leżących w kompetencjach. Skierowano patrole 

policyjne zarówno z WRD jak WPI w miejsca wskazane podczas konsultacji, zarówno te związane z 

łamaniem przepisów w ruchu drogowym jak i z zakłócaniem porządku publicznego. Sporządzono 

Karty Zadania Doraźnego. Również dzielnicowy objął szczególnym nadzorem wskazane miejsca. 

Postulaty leżące w kompetencjach innych instytucji przekazane właściwym organom.  

5 lutego 2016 roku  

Siedziba PKP Przewozy Regionalne Białystok ul. Kopernika 60  
Postulat dotyczący wzmożonych patroli w rejonie dworców PKP, które miałyby zapobiegać tworzeniu 

kolejnych graffiti na murach  

Policja zobowiązała się do realizacji postulatu, skierowano dodatkowe patrole policji.  

4 lutego 2016 roku  

Spółdzielnia Słoneczny Stok Białystok ul. Witosa 34  
Zakłócanie ciszy nocnej w bloku przy ul. Stromej 34  

Policja zobowiązała się do realizacji postulatu. Dzielnicowy objął nadzorem wskazany adres.  

4 lutego 2016 roku  

Spółdzielnia Wielkoblokowa Białystok, wspólnota bloków przy ul. Kraszewskiego 28 i 28b  
Montaż kamer monitoringu miejskiego  

Postulat leżący w kompetencjach innych instytucji przekazany właściwym organom.  

2 lutego 2016 roku  

Klub XVIII Pułku Rozpoznawczego Białystok ul. Kawaleryjska  
Uruchomienie monitoringu miejskiego na ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku  

Postulat leżący w kompetencjach innych instytucji przekazany właściwym organom.  

2 lutego 2016 roku  

Administracja Osiedla TBS Białystok ul. KEN 58  
Bez postulatów  

3 lutego 2016 roku  

Klub Mikron Białystok ul. Ciepła 15  
Brak postulatów  

3 lutego 2016 roku  

Administracja Red Bud Białystok ul. Waryńskiego 41a  

Brak postulatów 


