Gmina - Węgorzewo - 2819033
(nazwa gminy)

(kod TERYT)

PROPOZYCJE I WNIOSKI ZGŁASZANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
NA POZIOMIE GMINNYM
w okresie 01 – 26 lutego 2016 r.

1. Gromadząca się młodzież w rejonie placu zabaw przy ul. Kopernika 10 i 12 pijących
wieczorami alkohol. Przedstawiciel mieszkańców. Uwzględniono w dyslokacji służby.
2. Należy doświetlić parkingi na ul. Kopernika od nr 10 do nr 16. Przekazano dla prezesa
spółdzielni.
3. Zaproponowano, by zwiększyć ilość dzielnicowych na terenie Gminy Węgorzewo i Miasta
Węgorzewa o co najmniej jednego dzielnicowego. Sołtys.
4. Zaproponowano by zmniejszyć liczbę przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 63 od WCK
do skrzyżowania z ulicą Pionierów. Sołtys. Wniosek uwzględnić w ramach przeglądu dróg.
5. Wskazano zagrożenie – stojąca woda w rejonie zakrętu w miejscowości Trygort przy
świetlicy (DW650), która po zamarznięciu stwarza niebezpieczeństwo dla kierujących
i pieszych, podobna sytuacja występuje na rondzie położonym przy wiadukcie w kierunku
na Kętrzyn. Sołtys. Uwzględnić w ramach inżynierii ruchu drogowego.
6. Brak przejścia na drodze K63 ze sklepu „Stokrotka” do sklepu „na paletach” przy ulicy Armii
Krajowej. Przedstawiciel mieszkańców. Sytuacja będzie rozwiązana w ramach budowanego
ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Targowej w 2016 roku.
7. Gromadząca się młodzież na murku przy bloku 3-go Maja 5A. Przedstawiciel mieszkańców.
Uwzględniono w dyslokacji.
8. Brak oświetlenia przy przejściu przez jezdnię z jednej strony ze ścieżki rowerowej na drugą
stronę jezdni na kontynuację ścieżki rowerowej, co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych
i rowerzystów. Sołtys. Uwzględnić podczas objazdu dróg.
9. Wskazano zagrożenie – z uwagi na dużą przepustowość drogi krajowej sołtysi wnieśli
o ustawienie znaków zakazu zatrzymywania się i postoju na wysokości cmentarza
komunalnego na ulicy Armii Krajowej w Węgorzewie. Sołtys. Uwzględnić podczas objazdu
dróg.
10. Wyjazd z Węgorzewa w kierunku miejscowości Gołdap, gdzie należy przenieść znak
informujący o końcu obszaru zabudowanego za skrzyżowanie DW650 i ścieżki rowerowopieszej ze względu na brak przejścia dla pieszych we wskazanym miejscu. Sołtys. Uwzględnić
podczas objazdu dróg.
11. Zaproponowano, by zwiększyć aktywność patroli w rejonie sklepu Biedronka na ulicy
Zamkowej 2, gdzie za sklepem w szalecie nocują pijane osoby oraz w ciągu dnia zamykają się
w nim i spożywają alkohol uniemożliwiając korzystanie przez innych obywateli. Wniosek
przedstawiciela zarządów osiedli.
12. Zaproponowano, by wzmóc aktywność patroli w rejonie osiedli ul. Pionierów 2, Plac
Wolności, rejon przyległy do Gimnazjum oraz przed blokiem na skrzyżowaniu ulicy Portowej
i Pionierów, gdzie często przesiaduje na murkach młodzież która spożywa alkohol
w godzinach popołudniowych i wieczornych. Wniosek przedstawicieli zarządów osiedli.
Wniosek uwzględnić w ramach dyslokacji służby.

13. Proponowano, by policjanci ruchu drogowego szczególnym nadzorem objęli rejony
skrzyżowań ulicy Zamkowej od ulicy Armii Krajowej do Jednostki Wojskowej,
w szczególności skrzyżowania w rejonie starej telekomunikacji, ul. Zamkowa 4 oraz
skrzyżowania ulicy Zamkowej z Plac Wolności i Sienkiewicza, gdzie piesi notorycznie
przechodzą poza przejściami dla pieszych, bądź wchodzą na na jezdnię bezpośrednio przed
jadący pojazd. Uwzględnić w dyslokacji służby.
14. Proponowano by wzmóc kontrole wobec kierujących quadami, motocyklami
i motorowerami, gdyż są „zbyt głośne” oraz korzystają z dróg dla nich nieprzeznaczonych,
w szczególności ze ścieżek pieszo-rowerowych. Wniosek straży miejskiej. Uwzględniono
w dyslokacji służby.
15. Proponowano, by wspólnie ze Strażą Miejską zwracać szczególną uwagę
na młodzież, która w trakcie przerw i po zajęciach w rejonach przyległych do szkół, ale nie
na ich terenie pali papierosy, zaśmieca i spożywa alkohol, celem przeciwdziałania
demoralizacji. Wniosek straży miejskiej. Wniosek uwzględnić.
16. Wskazano miejsca zagrożone – CPN Orlen przy ulicy Bema w godzinach nocnych
w szczególności w weekendy. Uwzględniono w dyslokacji służby.
17. Ul. Reymonta, w rejonie przepompowni dokonywany jest handel narkotykami przez pojazdy
na kętrzyńskich i mrągowskich numerach rejestracyjnych przez ludzi prawdopodobnie z Kalu
lub Czerwonego Dworu (samochód BMW starszy model na nr rej. NEL lub NGI).
Uwzględnić w dyslokacji służby. Przedstawiciel firm ochrony. Brać pod uwagę w planowaniu
służby.
18. Zaproponowano, by rozwiązać straż miejską, a pieniądze przeznaczyć na funkcjonowanie
monitoringu. Przedstawiciel firm ochrony.
19. Wskazano zagrożenie w postaci posiadania niekompletnej dokumentacji niektórych firm
realizujących zabezpieczenia imprez na terenie powiatu. Przedstawiciel firm ochrony. Brać
pod uwagę w ramach nadzoru nad imprezami masowymi i innymi.
20. Wskazano zagrożenie w postaci zbyt małej ilości osób zatrudnianych przez WCK
zabezpieczających miejscowe imprezy. Przedstawiciel firm ochrony. Brać pod uwagę
w ramach nadzoru nad imprezami masowymi i innymi.
21. Niebezpieczne skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Targowa oraz Zamkowa i Plac Wolności.
Burmistrz Węgorzewa. Wniosek uwzględnić w ramach dyslokacji służby.
22. Wskazano miejsca niebezpieczne – wylot z Węgorzewa w kierunku do miejscowości Maćki,
gdzie mieszkańcy poruszają się bez elementów odblaskowych po drodze, a we wskazanym
miejscu nie ma chodnika. Burmistrz Węgorzewa, sołtysi. Wziąć pod uwagę przy planowaniu
służb.
23. Wskazano miejsca niebezpieczne – ul. Łąkowa, która nie posiada oświetlenia
i chodników.
24. Wskazano bliskość granicy jako zagrożenie ze względu na cudzoziemców, nielegalne
przekroczenia granicy, uchodźców, przemyt ludzi. Radny Węgorzewski.
25. Wskazano jako miejsca niebezpieczne drogę W650 w rejonie drzew w skrajni, w rejonie
barów, restauracji, dyskotek, brzeg kanału węgorzewskiego - utonięcia. Mieszkaniec powiatu.
Uwzględnić w dyslokacji służby.
26. Zaproponowano by w mapach zagrożeń ująć miejsca pobytu najgroźniejszych przestępców,
żeby osoby zainteresowane wiedziały, kogo się ewentualnie obawiać. Przedstawiciel
mieszkańców.
27. Odwodnienie rejonów przejść dla pieszych, gdzie podczas deszczowych dni gromadzi się
woda. Przedstawiciel mieszkańców. Wniosek uwzględnić podczas objazdu dróg.

28. Brak przejścia na drodze K63 ze sklepu „Stokrotka” do sklepu „na paletach” przy ulicy Armii
Krajowej. Przedstawiciel mieszkańców. Sytuacja będzie rozwiązana w ramach budowanego
ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Targowej w 2016 roku.
29. Gromadząca się młodzież na murku przy bloku 3-go Maja 5A. Przedstawiciel mieszkańców.
Uwzględniono w dyslokacji.
30. Zaproponowano, by zwiększyć ilość patroli w rejonie ul. Sienkiewicza i Teatralnej z uwagi
na szybko jeżdżące samochody drogą szutrową. Przedstawiciel mieszkańców. Wniosek
uwzględnić w dyslokacji służby.
31. Gromadząca się młodzież w rejonie garaży na ul. Teatralnej w rejonie za kościołem, gdzie
spożywany jest alkohol i zaśmiecanie. Przedstawiciel mieszkańców. Uwzględnić w dyslokacji
służby.
32. Zaproponowano, by umieszczać tabliczki informacyjne w miejscach, gdzie popełniono
przestępstwa lub wykroczenia ostrzegające mieszkańców.

