Konsultacje społeczne w Chełmie na terenie Osiedla Kościuszki i Bazylany odbyły się w dniu
4 lutego 2016 r. w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Wolności 3a. Udział w spotkaniu wzięli członkowie Rady
Osiedle Kościuszki i Osiedla Bazylany.
Uczestnicy prowadzonej konsultacji zgłosili następujące wnioski:
•

objęcie szczególnym nadzorem Policji bloków mieszkalnych przy ul. Wojsławickiej 18-22 gdzie
gromadzi się młodzież ale także osoby dorosłe – spożywają alkohol, hałasują, przeszkadzają
mieszkańcom. Najczęściej przebywają w klatkach schodowych tych bloków gdzie zachowują się
wulgarnie, głośno czym przeszkadzają mieszkańcom,



podjęcie działań zmierzających do zmiany regulacji ruchu w obrębie ulicy Wolności – co wynika
z faktu, że samochody parkowane po obu stronach ulicy co skutkuje tym, że jest bardzo ciasno,
jadące samochody nie mają możliwości bezpiecznego wymijania,



objęcie nadzorem bloków przy ul. 3-go Maja 6 – klatka 4 i 6 oraz 3-go Maja 4 klatka 4 z uwagi na
fakt, iż w klatkach tych nagminnie gromadzi się młodzież, która spożywa tam alkohol, śmieci,
hałasuje, jest wulgarna i agresywna co przeszkadza mieszkańcom,



objęcie szczególnym nadzorem parkingu przy sklepie LIDL przy ul. 3-go Maja i rondzie ulic 15-go
Sierpnia/ Lwowska gdzie osoby brawurowo jeżdżą samochodami, driftują, kręcą bączki. Z uwagi na
fakt, iż sytuacje takie mają miejsce w nocy, jest to niezwykle uciążliwe dla mieszkańców
pobliskich bloków bowiem wycie silników i pisk opon zakłóca nocny spoczynek.

Konsultacje społeczne w Chełmie na terenie Osiedli - Działki, Cementownia, Dyrekcja Górna,
odbyły się w dniu 8 lutego 2016 r. w ZSO Nr 1 przy ul. Wołyńskiej 1 w Chełmie. Udział w spotkaniu wzięli
członkowie Rad poszczególnych Osiedli.
Uczestnicy prowadzonej konsultacji zgłosili następujące wnioski:


objęcie szczególnym nadzorem terenu przyległego do sklepu Biedronka przy ul. Kolejowej (za
sklepem) gdzie często przebywają osoby nietrzeźwe które spożywają tam alkohol, zaczepiają
przechodniów
w
tym
szczególnie
osoby
wychodzące
z
budynku
PKP.
Z uzyskanych informacji wynika, że sytuacja ta ma miejsce także obecnie jednak nasila się
szczególnie wiosną i latem,



objęcie nadzorem terenu przyległego do sklepu nocnego przy ul Kolejowej oraz sklepu
spożywczego przy ul. Reja, sklepu nocnego przy ul. Piotra Skargi (skrzyżowanie z 11-go Listopada)
gdzie wieczorem i nocą przebywa duża liczba nietrzeźwych osób. Zaczepiają oni przechodniów,
hałasują, przeklinają i przeszkadzają mieszkańcom sąsiednich bloków mieszkalnych. Zdarzenia te
maja miejsce w czasie weekendów, nasilają się wiosną i latem,



Objęcie nadzorem ulic Piłsudskiego i Wiejskiej gdzie elewacje bloków są notorycznie niszczone
poprzez umieszczanie napisów związanych z klubem Chełmianka,



podjęcie działań zmierzających do zmiany organizacji przejścia dla pieszych na przedłużeniu ulicy
Katedralnej – istniejące jest dość niefortunne i stanowi zagrożenie dla pieszych,



objęcie szczególnym nadzorem parku jordanowskiego przy ul. Kredowej gdzie gromadzi się
młodzież - spożywają tam alkohol, palą papierosy, hałasują, zakłócają cisze nocną,



objęcie nadzorem ulicy Przemysłowej i Brzóski gdzie szczególnie wiosną i latem kierujący
samochodami i motocyklami stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu jeżdżąc
z nadmierną prędkością, agresywnie i brawurowo,



objęcie szczególnym zainteresowaniem rejonu bazaru przy ul. Piłsudskiego gdzie przebywają osoby
sprzedające papierosy bez znaków skarbowych akcyzy,



objęcie nadzorem ul. Wyszyńskiego – teren SP nr 4, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu
w godzinach nocnych i zakłócania ciszy nocnej,



objęcia nadzorem skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej i Prusa gdzie parkowane są pojazdy (przez
uczniów pobliskiej placówki oświatowej) w pobliżu samego skrzyżowania w odległości znacznie
mniejszej niż dopuszczalna co z kolei przyczynia się do niewystarczającej widoczności
i utrudnionego wjazdu na skrzyżowanie innych uczestników ruchu, a tym samym wprowadza
niebezpieczeństwo wystąpienia kolizji i wypadków drogowych.

Konsultacje społeczne w Chełmie na terenie Osiedla Słoneczne odbyły się w dniu 2 lutego 2016 r.
w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Szymanowskiego 15. Udział w spotkaniu wzięli członkowie Rady Osiedle
Słoneczne.
Uczestnicy prowadzonej konsultacji zgłosili następujące wnioski:


objęcie szczególnym nadzorem Policji parkingu przy sklepie TESCO przy ul. lwowskiej 24 gdzie
młodzi ludzie brawurowo i agresywnie jeżdżą samochodami, robią „bączki”, stwarzają zagrożenie
dla innych kierujących i pieszych. Ponadto pisk opon i warkot silników jest uciążliwy dla
mieszkańców pobliskich bloków mieszkalnych,



objęcie zainteresowaniem boiska pomiędzy ulicami Wirskiego i Szymanowskiego gdzie w porze
wieczorowo nocnej gromadzi się młodzież, która hałasuje, niszczy ławki i spożywa alkohol.

Konsultacje społeczne w Chełmie na terenie Osiedla XXX-Lecia odbyły się w dniu 5 lutego
2016r. w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Lwowskiej 51 A Udział w spotkaniu wzięli członkowie Rady
Osiedle XXX-lecia.
Uczestnicy prowadzonej konsultacji zgłosili następujące wnioski:


objęcie szczególnym nadzorem Policji placów zabaw – szczególnie przy ul. Grota Roweckiego 2,
2a,b,c – Górka oraz parku międzyosiedlowego –pomiędzy ZSO Nr 6 a ul. Połaniecką, gdzie
gromadzą się młodzi ludzie - spożywają alkohol, hałasują czym zakłócają ciszę nocną, ład
i porządek publiczny. Zdarzenia mają jednak miejsce wiosną i latem, aktualnie te zachowania
występują w minimalnym stopniu,



objęcie szczególnym nadzorem Policji rejonu przyległego do salonu gier przy ul. I AWP pomiędzy
blokami 25-27 z uwagi na fakt, iż osoby przebywające w tym miejscu spożywają alkohol, hałasują,
przeklinają, krzykami i wulgarnym zachowaniem przeszkadzają mieszkańcom bowiem zachowania
te mają miejsce szczególnie w porze wieczorowo nocnej.

Konsultacje społeczne w Chełmie na terenie Osiedla Zachód i Włodawska odbyły się w dniu 11
lutego 2016 r. w budynku ZSO Nr 7 przy ul. Synów Pułku 15 w Chełmie. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele rad osiedli –Zachód i Włodawska.
Uczestnicy prowadzonej konsultacji zgłosili następujące wnioski:
•

objęcie szczególnym nadzorem terenu przyległego do pomnika Sikorskiego na terenie osiedla
Zachód gdzie gromadzi się młodzież która spożywa tam alkohol, zaśmieca, hałasuje czym
przeszkadza mieszkańcom. dzieje się to szczególnie wiosną i latem, w chwili obecnej zdarzenia te
nie są nasilone,

•

objęcie nadzorem drogi przy ul. Synów Pułku opodal bloków TBS gdzie kierujący samochodami
jeżdżą brawurowo, z nadmierna prędkością, agresywnie przez co stwarzają zagrożenie dla innych
kierujących ponadto odgłos wycia silników i pisk opon bardzo przeszkadza mieszkańcom,

•

objęcie szczególnym nadzorem rejonu kąpieliska Glinianki gdzie latem przebywa bardzo duża
liczba osób – w różnych porach dnia. Wieczorem oraz nocą, dochodzi do zakłóceń ciszy nocnej
i wybryków chuligańskich.

Konsultacje społeczne w Gminie Chełm odbyły się w dniu 17 lutego 2016r. w budynku Urzędu
Gminy przy ul. Gminnej 18 w Pokrówce. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu,
sołtysowie poszczególnych miejscowości.
Uczestnicy prowadzonej konsultacji zgłosili następujące wnioski:
•

objęcie szczególnym nadzorem trasy K-12 gdzie m.in.: pomiędzy miejscowościami Stołpie – Chełm
jest bardzo niebezpiecznie – kierujący notorycznie przekraczają dozwolona prędkość, jeżdżą bardzo
agresywnie i brawurowo, stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego,

•

podjęcie działań zmierzających do utworzenia chodnika wzdłuż trasy K-12 tuż za m-ścią Stołpie
w kierunku Lublina gdzie miejscowe dzieci wracają z przystanku autobusowego lub ze szkoły. Jest
tam dość ciasno, wymijają się samochody ciężarowe, TIR i osobowe. Chodnik kończy się na moście
tuż za budynkiem szkoły, dalej nie ma chodnika przez co dzieci wracają poboczem bardzo ruchliwej
trasy - jest to niezwykle niebezpieczne dla tej kategorii uczestników ruchu drogowego, grozi to
kolizją lub wypadkiem,

•

objęcie nadzorem rejonu zalewu w Żółtańcach gdzie szczególnie latem przebywa bardzo duża liczba
osób. Dochodzi tam wówczas do szeregu wykroczeń ale też przestępstw kradzieży czy uszkodzenia
mienia,

•

objęcie nadzorem ulicy Wiosennej w Pokrówce gdzie wyremontowana została szosa, jest nowy
asfalt,
droga
jest
i
szeroka,
jej
poboczem
biegnie
ścieżka
rowerowa.
Z nadejściem wiosny można spodziewać się wyścigów samochodowych, brawurowej, agresywnej
jazdy tak kierujących samochodami jak i motocyklami co z kolei może być bardzo niebezpieczne dla
pieszych i rowerzystów ale także dla osób zamieszkałych w budynkach tuż przy drodze,

•

Objęcie nadzorem drogi prowadzącej do m-ści Henrysin w kierunku Pawłowa gdzie wzdłuż drogi
pobocze właściwie nie istnieje, kierujący jeżdżą bardzo szybko, brawurowo przez co dzieci
wracające z przystanku autobusowego nie mogą bezpiecznie się tamtędy poruszać. Dzieci zmuszone
są do poruszania się wprost po jezdni co jest dla nich niebezpieczne bowiem kierujący nie
przestrzegają tam przepisów.

