
Roczne sprawozdanie z  realizacji  zadań  dzielnicowego w 2020 roku
w Dzielnicy Dziesiąta.

W okresie od 31.03.2020r. do 18.06.2020r. decyzją Wojewody Lubelskiego

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  została  skierowana  do  zadań  związanych

z zapobieganiem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które były traktowane priorytetowo. 

Kontrole miejsc grupowania się osób wskazane przez Komendę Miejską Policji w Lublinie

i wygłaszanie komunikatów oraz reagowanie zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady

Ministrów. 

Wspólne patrole z Policją zgodnie ze wskazaniami Komendantów właściwych

terytorialnie  jednostek  Policji.  Prowadzenie  innych  form  współpracy,  w  tym

w  szczególności  odnośnie  weryfikacji  realizacji  nakazów,  zakazów  i  obowiązków

wynikających  z  powszechnie  obowiązującego  prawa,  w  zakresie  zapobiegania

rozprzestrzenianiu  się  wirusa  SARS-Cov-2,  to  jest  kontrole  w  środkach  transportu

komunikacji publicznej, kontrole sklepów, galerii wielkopowierzchniowych i placów zabaw.

Zaniedbania porządkowe usunięte z terenów miejskich:

1. Nowy Świat –zalegające liście na chodnikach w pasie drogi- zgłoszono do zarządcy

tj. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie- uprzątnięto na skutek działań dzielnicowego

2. Daniłowskiego - Zarząd Dróg i Mostów oczyścił pas drogowy z dużej ilości śmieci.

3. Korczaka  -  uprzątnięta  i  wykoszona  ślepa  część  ulicy  na  skutek  działań

dzielnicowego

4. Spacerowa – chodniki i trawniki posprzątane przez zarządcę drogi.

5. Wita Stwosza – uprzątnięto wysypisko z miejskiej działki.

6. Kunickiego  –  administrator  uprzątnął  wysypisko  oraz   zabezpieczył  szyb

wentylacyjny- na skutek działań dzielnicowego

7. Młodzieżowa - miejski parking uprzątnięty z liści i śmieci.  

8. Wyścigowa – wycięto suche niebezpieczne gałęzie  drzew-  nad ścieżką rowerową.

9. Przybylskiego  –  ZDiM  uzupełnił  i  utwardził  pokaźnych  rozmiarów  ubytki

w nawierzchni parkingu.

10.Dąbrowska – wykoszono wysokie trawy w pasie drogowym utrudniające przejście

chodnikiem.



11.Nowy Świat 35 -  uprzątnięto parking i tereny zielone z zalegających śmieci.

12.  Kunickiego – trawnik w pasie drogi przy drożdżowni uprzątnięto ze śmieci. Pawia –

Wspólna- uprzątnięto tereny zielone przy rzece.

13.Reja  -  nad  rzeką  odbyło  się  sprzątanie  obywatelskie  –  na  skutek  działań

dzielnicowego worki ze śmieciami zostały usunięte

14.Pułaskiego 50 - przejście do ul. Słowackiego oczyszczono ze śmieci i wysypiska

opon.

15.Korczaka –  Łukasińskiego - uprzątnięto zaśmiecony pas drogi.

16.Zemborzycka – uprzątnięto zaśmiecony pas drogi.

   17.  Nadrzeczna  –  zgłoszono  do  ZDiM  ubytki  w  nawierzchni,  zostały  uzupełnione

i utwardzono nawierzchnię.

     18. Piękna 6 – przepełniony big gag oraz inne śmieci usunięto z pasa drogowego.

   19.  Kraszewskiego   -   worki  ze  śmieciami  na  chodniku  usunięte  przez  zarządcę

na skutek działania dzielnicowego 

     20. Staffa 10 – wycięto uschnięte drzewo.

     21. Spacerowa – zaśmiecony pas drogi – zgłoszono do ZDiM- uprzątnięto 

     22. Nadrzeczna 87 - zlikwidowano wysypisko w pasie drogi.

  23.  Wojenna  –  zaśmiecona  jezdnia  i  chodnik  -  zgłoszono  do  ZDiM-   usunięto

zaniedbania

     24. Świętochowskiego – chwasty utrudniające przejazd ulicą wycięte zostały na skutek

działania dzielnicowego .

Zaniedbania porządkowe usunięte z terenów prywatnych:

1. Kunickiego  –  zaśmiecony  teren  prywatnej  posesji  –  na  skutek  działań

dzielnicowego został uprzątnięty przez administratora.

2. Orzeszkowej – przerośnięty żywopłot przy posesji – został przycięty

3. Słowackiego - uprzątnięto gruz z pasa drogowego.

4. Nowy Świat -  działka przy markecie została posprzątana  i wykoszona 

5. Nowy Świat - teren przy sklepie spożywczym posprzątano.

6. Mochnackiego  -  big-bag  na  chodniku-  został  usunięty  na  skutek  działań

dzielnicowego.

7. Mickiewicza - ROD tereny ogrodów działkowych zostały kompleksowo oczyszczone

ze śmieci na monit dzielnicowego



8. Zemborzycka - teren przy sklepie kompleksowo uprzątnięty.

9. Lotnicza -  przy altanie sklepu spożywczego zlikwidowano wysypisko.

10.  Nowy  Świat  –  zaśmiecona  posesja  –  na  skutek  działania  dzielnicowego

zaniedbania usunięto

      11. Krańcowa – administracja uporządkowała teren wokół altany.

      12. Reja - złamane drzewo właściciel usunął z przejścia.

      13. Siemiradzkiego – podcięto gałęzie wystające z posesji na chodnik.

   14. Świętochowskiego – właściciel uporządkował posesję wywiózł nagromadzone śmieci

na skutek działań dzielnicowego

Wraki pojazdów usunięte z terenu dzielnicy:

1. Przybylskiego - Volvo - usunięte przez właściciela na skutek działań dzielnicowego.

2. Piękna 25 - Mitsubishi - usunięte przez właściciela na skutek działań dzielnicowego.

3. Piękna 3 -  BMW - usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego.

4. Kunickiego 169 - Audi -usunięte przez właściciela na skutek działań dzielnicowego.

5.Świętochowskiego107- Seat -usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

6.Mickiewicza – BMW -  usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

7. Mickiewicza Ford -usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

8. Herberta Fiat - usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

9. Herberta Lancia - usunięta przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

10. Przybylskiego Nissan  -  usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

11. Przybylskiego Fiat - usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

12. Reymonta Iveco - usunięte przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

13. Świętochowskiego Ford - usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

14. Piękna Mitsubishi - usunięte przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

15. Leśna Mercedes -  usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

16.Kunickiego Audi - usunięte przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

17. Kosmonautów Fiat-  usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego



Miejsca pod stałą kontrolą :

1. Skwer- boisko przy ul.  Iwaszkiewicza i  ul.  Zarembiny- z uwagi  na prawidłowość

wyprowadzania psów 

2. Siemiradzkiego – zielony  zakątek - spożywanie alkoholu.

3. Kunickiego- Stokrotka- spożywanie alkoholu, zaczepianie przez bezdomnych.

4. Kunickiego 158 –  nieprawidłowe parkowanie.

5. Abramowicka 2 – parkowanie pojazdów za znakiem ,,zakaz zatrzymywania się ‘’

6. Piaskowa – nieprawidłowe parkowanie pojazdów na chodniku

7. Zemborzycka – przy markecie-  spożywanie alkoholu.

8. Mireckiego 4 – spożywanie alkoholu, psy bez nadzoru

9. Kotlarska – nieprawidłowe parkowanie  pojazdów.

10.Herberta 12 teren żłobka- kontrole z uwagą na bezpieczeństwo dzieci.

11.Herberta - Przybylskiego – parkowanie na skrzyżowaniu

12.Róży  Wiatrów  9  -  teren  przy  Szkole  Podstawowej  kontrole  z  uwagą

na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

13.Błękitna 5 teren przedszkola - kontrole z uwagą na bezpieczeństwo dzieci

14.Nadrzeczna – kontrole z uwagą na podrzucanie śmieci.

15.Głuska Nadrzeczna – parkowanie na skrzyżowaniu.

16.Sierpińskiego - Zamenhofa – prawidłowość wyprowadzania psów.

17.Smoluchowskiego przystanek MPK- miejsce spożywania alkoholu.

18.Mickiewicza-Nadrzeczna-teren  przy  Szkole  Podstawowej  nr  2kontrole  z  uwagą

na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

     19. Przybylskiego – spożywanie alkoholu i  zaśmiecanie.

     20. Spacerowa 6 – spożywanie alkoholu przy sklepie.

W porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Lublinie przeprowadzono kontrole

przy  szkołach  w  związku  z  programem  ,,Bezpieczna  Szkoła’’  oraz  wzmożono  patrole

Straży Miejskiej w pobliżu szkół w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego.

W dalszej  pracy  dzielnicowego  realizował  będę  kontrole  miejsc  szczególnie

zagrożonych gromadzeniem się osób spożywających alkohol, to jest zielony skwer przy

ulicy Siemiradzkiego, teren po dawnych kortach tenisowych, tereny zielone w rejonie ulic



Dąbrowska – Zaciszna, rejon sklepów spożywczych przy ulicach Przybylskiego i Herberta,

oraz tereny przy szkole podstawowej nr 40 przy ulicy Róży Wiatrów. 

Planuję  systematyczne  kontrole  wobec  osób  wyprowadzających  psy,

szczególnie  w  rejonie  ulic  Sierpińskiego,  Zamenhofa,  w  rejonie  boiska  i  placu  zabaw

przy ulicy Sieroszewskiego oraz na terenie Osiedla im. Leona Kruczkowskiego w rejonie

ulicy  Młodzieżowej  i Błękitnej.  Zwrócę  uwagę  również  na  nieprawidłowe  parkowanie

pojazdów  szczególnie  na  terenach  zielonych,  kontrolował  będę  miejsca,  gdzie  mogą

przebywać  osoby  bezdomne.  Lokalizacja  i  likwidacja  dzikich  wysypisk  będzie  również

jednym z głównych moich zadań.                                                                                     

st. insp. Waldemar Głazek


