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W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnych przedkładamy interpelację w sprawie
przywrócenia bezpieczeństwa, w rejonie skweru Dubickiego.
W ostatnim czasie odbyłyśmy spotkanie z przedstawicielami mieszkańców osiedla Amsterdam. Jednym
z omawianych tematów by/a kwestia pogarszającego się bezpieczeństwa mieszkańców, na ww. skwerze.
Mieszkańcy zwracali uwagę na niebezpieczeństwa jakie spotykają użytkowników skweru, szczególnie w porze
wieczorowej oraz nocą. Przedstawiali, iż od pewnego czasu o zmroku na skwerze spotyka się młodzież która
zachowuje się głośno, zagłuszając spokój w okolicy. Podczas takich zgromadzeń dochodzi do nadużywania
środków odurzających, które często powodują przemoc wobec innych mieszkańców (w ostatnim tygodniu doszło
do pobicia oraz aktów wandalizmu). Młodzież często pozostawia po sobie potłuczone szkło. Należy zaznaczyć,
że na skwerze od dłuższego czasu nie działa oświetlenie.
Mieszkańcy sugerują, że dodatkowe patrole policji szczególnie wskazane są w piątki, soboty i niedziele (w godz
8.00-23.00). Dodatkowo sygnalizują, aby okolica była patrolowana raz na jakiś czas również w środku nocy.
Uprawnienie Straży Miejskiej, która może wjechać/przejechać samochodem na skwer Jest w tym przypadku
niezwykle istotne. W przesz/ości, kiedy mia/a miejsce pierwsza fala zakłóceń, już samo pojawienie się
niebieskiego światła powodowało, że grupa przechodziła w inne miejsce. Dodatkowymi obszarami które warto
byłoby objąć patrolami, zdaniem mieszkańców, to zarośla w rejonie rur, bo tam przenosi się młodzież po wizycie
patrolu na skwerze.
W związku z tą sytuacją zwracamy się szczególnie z prośbą o zwiększenie intensywności patroli policji i Straży
Miejskiej w tym rejonie. Prosimy również o objęcie osiedla programem "Bezpieczne Osiedle" i organizowanie
spotkań z przedstawicielami tego rejonu, w tym osiedla Nowy Targówek wybudowanego przez Ata!. Pozwoli to
mieszkańcom na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jak również na bieżący monitoring niepokojących
incydentów. Prosimy o wskazanie najbliższego terminu kiedy takie spotkanie mogłoby się odbyć. Mieszkańcy są
bardzo zainteresowani a my potwierdzamy, iż istnieje taka konieczność.
Przypominamy również o naprawie oświetlenia.
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