INFORMACJA
KMP w Chorzowie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych na poziomie powiatu Chorzów
w miesiącu lutym 2016r.
Data konsultacji 08.02.2016 r.
Miejsce konsultacji KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1
Liczba uczestników konsultacji 45 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. Rejon Chorzowa II to miejsce, gdzie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta w porównaniu
z innymi rejonami i dzielnicami jest stosunkowo najmniejsze.
2. Należy zwiększyć liczbę kamer na terenie miasta -istotna rola monitoringu miejskiego.
3. W kontekście funkcjonowania na terenie miasta drużyny Ruchu Chorzów problematyka ta powinna być
również uwzględniona w tworzeniu mapy zagrożeń.
4. Na tworzonej mapie zagrożeń umieścić miejsca przeprowadzanych wspólnie działań o charakterze
ćwiczebnym, w celu uświadomienia społeczeństwu o profesjonalnym podejściu służb do realizowania zadań ,
co miałoby także przełożenie na poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
5. W tworzeniu map zagrożeń nie skupiać się na „wielkiej” przestępczości, gdyż poczucie bezpieczeństwa
obywateli jest naruszone przez „małą” przestępczość, taką jak akty wandalizmu, niszczenie mienia, drobne
kradzieże.
Data konsultacji 11.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Komisariat Policji II w Chorzowie ul. Moniuszki 11
Liczba uczestników konsultacji 20 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. Mieszkańcy osiedla Irys zgłosili uwagę na zagrożenia płynące ze strony osób nieletnich
i zdemoralizowanych zakłócających porządek na terenie osiedla, wulgaryzmy, niszczenie mienia
w godzinach wieczornych.
2. Problem używania butli gazowych w mieszkaniach wielorodzinnych, przez co występują zagrożenia
wybuchami.
3. Zarządca posesji zgłosił problem z parkującymi nieprawidłowo pojazdami (głównie trawniki).
4. Zakład Komunalny PGM Chorzów zgłosił problem źle oznakowanych rowerzystów.
5. Przy parafii Św. Antoniego w Chorzowie występuje problem grupowania się w rejonie kościoła
i parku osób uzależnionych (narkomani), dewastacje kościoła, zaczepianie przechodniów.
6. Problem ewentualnych zagrożeń na terenie Wesołego Miasteczka, przedstawiciel zaapelował
o utworzenie posterunku sezonowego na terenie parku w zw. z nasileniem zagrożenia zaistnienia pospolitych
przestępstw w okresie wiosenno – letnim, zapewniając równocześnie możliwość zapewnienia pomieszczeń
lokalowych dla Policji.
7. Występują zagrożenia płynące ze strony osób nieletnich i zdemoralizowanych, tym samym należy skupić
większą uwagę na rozpoznawaniu tego typu zagrożeń.
Data konsultacji 15.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Komisariat Policji II w Chorzowie ul. Moniuszki 11
Liczba uczestników konsultacji 8 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. Konieczność bieżącej aktualizacji map zagrożeń, z uwagi na zróżnicowanie zagrożeń w różnych porach
roku.
2. Wysokie zagrożenia przestępczością na terenie ogródków działkowych przede wszystkim liczne kradzieże
z włamaniami do altanek.
3. Potrzeba utworzenia warstw map które będą obrazować miejsca najbardziej niebezpieczne pod względem
ilości wypadków i kolizji, potrąceń pieszych itp.
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4. Potrzeba budowy chodnika wzdłuż ul. Michałkowickiej oraz wzmożenie patroli policji w rejonie
ul. Michałkowickiej i Głównej w związku z nagminnie łamanymi przepisami ruchu drogowego,
a w szczególności przekraczania dozwolonej prędkości w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 25 i Domu Pomocy
Społecznej Republika.
Data konsultacji 16.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Chorzowskie Stowarzyszenie SERCE ul. Powstańców 70
Liczba uczestników konsultacji 46 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. Zwiększenia patroli policji lub Straży Miejskiej w rejonie Parku Róż oraz doświetlenie terenu na którym
znajduje się siłownia plenerowa z uwagi na gromadzenie się tam osób, które próbują dewastować
przedmiotową siłownię.
2. Częste zakłócanie porządku publicznego w rejonie przystanku MPK „Metalowców” przy ul. Katowickiej
w rejonie tzw. „Floty”. W rejonie przedmiotowego przystanku mają często przebywać osoby, które spożywają
alkohol, zaśmiecają teren przystanku puszkami po piwach oraz niedopałkami papierosów oraz zaczepiają
pasażerów oczekujących na tramwaj co powoduje, że osoby oczekujące na tramwaj w tym rejonie czują się
zagrożone.
3. W okolicach dyskoteki, która znajduje się w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej i 3-go Maja często
dochodzi do zakłócania porządku publicznego przez osoby opuszczające dyskotekę. Osoby te mają się bardzo
głośno zachowywać, zaczepiać przechodniów, zaśmiecać pobliski teren oraz przewracać okoliczne kosze na
śmieci.
4. Problem kibiców powracających z meczów odbywających się na terenie stadionu KS Ruch Chorzów.
Osoby te wracając z meczu mają zaśmiecać chodniki puszkami po piwach oraz przewracać pojemniki na
śmieci. Do tych incydentów ma dochodzić w rejonie ul. Hajducka – Kordeckiego.
5. Rozważenie możliwości doświetlenia terenu przy przejściu podziemnym łączącym ul. Kędzierzyńską
z ul. Głogowską jak również skweru przy ul. Zabrskiej, który bezpośrednio przylega do ogrodów
działkowych. W rejonie tym maja się gromadzić osoby, które spożywają alkohol oraz zaczepiają osoby, które
wracają ta drogą ze sklepu LIDL przy ul. Strz. Bytomskich do swoich mieszkań w rejonie ulic
Wróblewskiego i Cieszyńskiej.
6. Samochody w rejonie ul. Gałeczki na odcinku od ul. Katowickiej do ronda u zbiegu ulic Gałeczki i Ryszki
poruszają się ze zbyt dużą prędkością.
7. Młodzież zakłócająca porządek w rejonie boiska przy ul. Oswaldów. Młodzież ma się zachowywać
wulgarnie, spożywać alkohol i zaśmiecać okoliczny teren. Dzieje się tak głównie w godzinach wieczorowych
8. Częste zakłócanie porządku publicznego w rejonie przystanku MPK „Nowa” przy ul. Katowickiej. Według
przekazanej informacji w rejonie przedmiotowego przystanku mają często przebywać osoby, które spożywają
alkohol, zaśmiecają teren przystanku puszkami po piwach oraz niedopałkami papierosów oraz zaczepiają
pasażerów oczekujących na tramwaj co powoduje, że osoby oczekujące na tramwaj w tym rejonie czują się
zagrożone.
Data konsultacji 17.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Duża Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chorzowie
Liczba uczestników konsultacji 28 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. Potrzeba rozbudowy monitoringu miejskiego.
2. Prowadzenie cyklicznych konsultacji społecznych połączonych z zaplanowanymi debatami społecznymi
organizowanymi przez Urząd Miasta Chorzowa w 2016 roku.
3. Wydzielenie dodatkowych przejść dla pieszych na Alei Bojowników o Wolność i Demokrację w trakcie
imprez masowych – meczów piłki nożnej na stadionie przy ul. Cichej, z uwagi na ich niedostateczną ilość
powodującą zaistnienie zagrożeń w ruchu drogowym.
4. Kierowanie umundurowanych patroli Policji w rejon ul. Konopnickiej i Poniatowskiego w rejony szkół,
gdzie nieprzestrzegane są przepisy prawa o ruchu drogowym przez przejeżdżających tam kierowców.
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5. Kierowanie patroli w rejon Teatru Rozrywki, ul. Kościuszki i rejony przejść podziemnych przy
ul. Katowickiej z uwagi na występowanie tam licznych przypadków zniszczenia mienia.
6. Obecność patroli konnych w Parku Śląskim.
7. Budynek Komisariatu Policji II w Chorzowie jest zbyt słabo oznaczony i nierozpoznawalny przez
mieszkańców miasta.
8. Ulica Wolności oraz tak zwane „Centrum przesiadkowe” winna być rejonami wzorowego porządku
i należy całodobowo kierować tam umundurowane patrole piesze.
9. Umożliwić mieszkańcom miasta dostęp do „Mapy zagrożeń” w ten sposób, by osobiście mogli nanosić
w niej informacje dotyczące zagrożeń.
10.Wskazywać na występujące sezonowo zagrożenia na przykład „wypalanie traw”.
11. Przedstawiciel Urzędu Pracy w Chorzowie zaproponował wykorzystanie przy tworzeniu „Mapy
zagrożeń” danych zawartych w „Atlasie bezrobocia” tworzonych w Powiatowych Urzędach Pracy.
Data konsultacji 18.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Komisariat Policji II w Chorzowie ul. Moniuszki 11
Liczba uczestników konsultacji 8 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. Konieczność ujęcia na mapie zagrożeń okolic parku i skwerów przy ul. Pudlerskiej, ul. Słowackiego oraz
ul. Rymera w Chorzowie gdzie w okresie letnim dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu
i porządku publicznego.
2. Konieczność bieżącej aktualizacji map zagrożeń, z uwagi na zróżnicowanie zagrożeń w różnych porach
roku
Data konsultacji 19.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Zespól. Szkół nr 2 w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej
Liczba uczestników konsultacji 15 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. Problem dopalaczy występujących na terenie Chorzowa.
2. Zaśmiecanie miejsc publicznych przez kibiców powracających z meczów piłkarskich odbywających się na
terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Cichej 6.
3. Doświetlenie parku znajdującego się bezpośrednio za hotelem „Gorczowski”. W miejscu tym mają
gromadzić się osoby spożywające alkohol i zaśmiecające teren tego skweru.
4. Doświetlenie skweru znajdującego się przy ul. Gagarina, w rejonie nowo wybudowanych alejek
spacerowych oraz terenu przy dawnym klubie „ Dynamit” przy ul. Brzozowej.
5.Zakłócanie porządku publicznego w rejonie placu zabaw u zbiegu ulic Karpackiej i Orląt szczególnie
w okresie wiosenno – letnim. W okresie jesienno – zimowym jest tam spokojnie.
6. Umiejscowienie kamer monitoringu u zbiegu ulic Gałeczki, Wojska Polskiego i Górniczej z uwagi na
liczne zdarzenia drogowe.
7. Nieprawidłowo parkowane pojazdy w rejonie skrzyżowań przy ul. A. Krajowej oraz przedszkola nr 19
przy ul. Karpackiej.
8. Zwiększenie ilości patroli w rejonach ogródków działkowych przy ulicach Piekarskiej, Inwalidzkiej oraz
Maronia.
Data konsultacji 22.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Zespól. Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie przy ul. Ryszki 55
Liczba uczestników konsultacji 31 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
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1. Problem osób uzależnionych uczęszczających na kuracje metadonową przesiadujących w Parku „Pod
Kasztanami” oraz w rejonie skweru „Różanka”. Osoby te czasami mają po sobie pozostawiać zużyte
strzykawki oraz czasami zaczepiają przechodniów.
2. Budowa nowego parkingu przy ul. Ryszki 57 za budynkiem szkoły z uwagi na coraz większą ilość
samochodów i brak miejsc parkingowych.
3. Osoby zakłócające porządek w rejonie skweru przy ul. Szczecińskiej w Chorzowie. Osoby te często mają
spożywać tam alkohol i zaśmiecać skwer niedopałkami papierosów. Do takich zdarzeń ma dochodzić
przeważnie po godz. 19.00.
4. W rejonie ul. Gałeczki ze zbyt dużą prędkością poruszają się samochody co powoduje zagrożenie dla
pieszych przechodzących przez jezdnie w tym rejonie. Najczęściej ma dochodzić do do takich incydentów na
odcinku ul. Gałeczki skrzyżowanie z ul. Katowicką do ronda ul. Gałeczki i Ryszki.
5. Przejście dla pieszych w rejonie ul. Hajduckiej w kierunku Chorzowa Batorego na wysokości posesji
Hajducka 61. Jest to przejście dla pieszych po którym bardzo często przemieszczają się dzieci uczęszczające
do pobliskich szkół przy ul. Urbanowicza i Ryszki a kierowcy często łamią przepisy nie ustępując
pierwszeństwa pieszym będącym już na przejściu dla pieszych.
6. Dalsze kontrole rejonu ogródków działkowych „ czarnecki” zwłaszcza w okresie jesienno zimowym, kiedy
na terenie ogródków przebywa mniej działkowców.
7. Samochody wjeżdżające w ulicę Cmentarną od strony Parku Róż łamią przepisy ruchu drogowego
skracając sobie drogę przejazdu do ul. Urbanowicza nie stosując się do znaku drogowego zakaz ruchu.
8. Umieszczenie kamery monitoringu miejskiego w Chorzowie przy ul. Hajduckiej w miejscu, które
obejmowało by teren przy ogródkach działkowych im. „Czarneckiego” oraz rejon ul. Hajduckiej od sklepu
NETTO w kierunku ul. Dąbrowskiego.
Data konsultacji 23.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Sala parafialna parafii pw. „ Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza”
Liczba uczestników konsultacji 21 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. W rejonie nasypu kolejowego usytuowanego pomiędzy ulicami Skrajną i Klonową mają się gromadzić
osoby, które spożywają alkohol i głośno się zachowują szczególnie w okresie wiosenno letnim. Przeszkadza
to zarówno mieszkańcom ul. Klonowej jak i osobom spacerującym wzdłuż ścieżki rekreacyjnej przy
ul. Skrajnej.
2. Wprowadzenia rozwiązań technicznych podczas przebudowy ulicy Kasztanowej i Klonowej
umożliwiających ograniczenie prędkości samochodów, które się tam przemieszczają.
3. Utrudnienie możliwości włączania się do ruchu przez kierujących z ulicy Klonowej w ulicę Stefana
Batorego.
4. Niedostateczne oświetlenie rejonu ul. Klonowej.
5. Wybudowanie kładki w rejonie torowiska kolejowego przy nasypie wzdłuż ulic Skrajnej i Podmiejskiej.
Przez wskazane torowisko bardzo często przemieszczają się dzieci jak również inne osoby, głównie
zamieszkujące w rejonie nowo wybudowanego osiedla przy ul. Niedźwiedziniec i osiedla domków
jednorodzinnych skracając sobie drogę do pobliskich szkół w rejonie ul. Skrajnej i Podmiejskiej oraz do
przystanków w rejonie pętli autobusowej przy ul. Odrodzenia.. Sytuacja taka stwarza zagrożenie z uwagi
przejeżdżające pociągi.
6. Wypadająca kostka brukowa z nieczynnych odcinków torowisk kolejowych znajdujących się na wysokości
skrzyżowania ulic Kollmanna i Leśnej. Powoduje to zagrożenie dla samochodów przejeżdżających w tym
miejscu przez wskazane odcinki torowiska.
7. Umieszczenie kamery monitoringu miejskiego w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 64 na wysokości
pawilonu handlowego z uwagi na osoby, które często spożywają alkohol w tym miejscu oraz włamania do
placówek handlowych.
8. Występuje problem samochodów dostawczych, które w godzinach pomiędzy 6.00 – 7.00 dowożą towar
sklepów znajdujących się w pawilonie handlowym przy ul. St. Batorego 64. Samochody te często wjeżdżają
na chodnik oraz ścieżkę rowerową.
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Data konsultacji 24.02.2016 r.
Miejsce konsultacji Komisariat Policji II w Chorzowie ul. Moniuszki 11
Liczba uczestników konsultacji 19 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. Grupowanie się młodzieży w rejonie dojścia do ogródków od ul. 17 go sierpnia, włamania do ogródków,
wykroczenia.
2. Wysokie zagrożenia w rejonie torów kolejowych pomiędzy ul. Truchana a Lompy, przechodzenie przez
torowisko oraz przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Sportowej
3. Problem parkujących pojazdów w rejonie Teatru Rozrywki w trakcie spektakli ul. Konopnickiej,
Poniatowskiego
4. Potrzeba budowy dodatkowych parkingów wzdłuż ul. Kościuszki oraz wzmożenie patroli policji
w rejonie ul. Paderewskiego w związku z nagminnie łamanymi przepisami ruchu drogowego,
a w szczególności przekraczania dozwolonej prędkości oraz na uciążliwość pojazdów ciężarowych w rejonie
ul. Paderewskiego.
5. Problem z osobami grupującymi się w rejonie Plac Rynek, które załatwiają potrzeby fizjologiczne

`

Komendant Miejski Policji
w Chorzowie
insp. Dariusz BRANDYS
( podpis na oryginale)
_______________________________
podpis kierownika jednostki organizacyjnej Policji
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