
Roczne sprawozdanie z  realizacji  zadań  dzielnicowego w 2020 roku

 w Dzielnicy Kośminek.

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. Dulęby – uprzątnięto działkę należącą do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

2. Kręta – Garbarska – uprzątnięto miejskie działki.

3. Dulęby -  posprzątano miejskie tereny zielone.

4. Wyzwolenia – Mickiewicza – uprzątnięto worki ze śmieciami z pasa drogowego.

5. Bukowa  - opróżniono pojemnik na odpady niebezpieczne , posprzątano teren 

wokół pojemnika.

6.  Krańcowa wzdłuż Dulęby1 – pas drogowy posprzątał zarządca.

     7.    Sokolniki - pas drogi uprzątnął zarządca.

     8.    Sosnowa – wykoszono przerośnięte chwasty i trawę.

    9.    Dulęby – teremy zielone przy Państwowym Muzeum na Majdanku posprzątano

oraz zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci.

     10.    Sulisławicka – skwer został posprzątany przez Wydział Gospodarki Komunalnej.



     11.   Żelazna 67 - zarządca drogi posprzątał pas drogowy.

     12.   Smolna – usunięto gruz z pasa drogowego.

Zaniedbania porządkowe usunięte z terenów prywatnych :

1. Krańcowa  – właściciel usunął gruz z trawnika na skutek działań dzielnicowego

2. Krańcowa 80 – teren wokół kontenera na odzież został posprzątany.

3. Startowa - pracownicy budowy oczyścili z błota jezdnię.

4. Bukowa 15 – posprzątano teren przy altanie.

5. Bukowa - właściciel usunął gabaryty po wyprowadzce.

6. Żmichowskiej – uprzątnięto prywatną posesję.

7. Wspólna – Zarząd Nieruchomości Komunalnych wywiózł śmieci oczyszczając 

posesję.

8. Pawia - worki ze śmieciami właściciel posesji usunął z chodnika.  

9. Krasickiego  - pojemniki na odpady usunięto z pasa drogowego.

     11.  Pawia - kontener na śmieci usunięty z chodnika.

     12.   Kościelna – usunięto wiatrołomy z koryta rzeki.

     13.   Wspólna – Zarząd Nieruchomości Komunalnych uporządkował kontenery po 

spaleniu.

     14.   Kręta – Żelazna -właściciel posprzątał działkę na skutek działań dzielnicowego

     15.   Wyzwolenia – właściciel posesji usunął gruz z chodnika.

     16.   Wyzwolenia – właściciel posesji przystrzygł żywopłot utrudniający przejście 

chodnikiem.

     17.   Wyzwolenia – naprawiono ogrodzenie niszczące uprawę rzepaku.

     18.   Tetmajera – właściciel działku zasypał niebezpieczny wykop oraz zlikwidował 

wysypisko śmieci.

Wraki pojazdów usunięte z terenu dzielnicy:

1. Dulęby 2 Alfa Romeo- usunięte przez właściciela na skutek działań dzielnicowego.

2. Elektryczna 59 przyczepka-  usunięta przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

3. Droga  Męczenników  Majdanka 55 – Renault- usunięty przez właściciela na skutek

działań dzielnicowego

4. Wspólna 42 Volkswagen-  usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

5. Kościelna 5 Mazda -pojazd odholowany na parking strzeżony przez dzielnicowego



6. Kręta 11 Mercedes - usunięty przez właściciela na skutek działań dzielnicowego

Miejsca pod stałą kontrolą :

1. Krańcowa 103 – parkowanie i spożywanie alkoholu.

2. Wierzbowa 13 – spożywanie alkoholu, osoby bezdomne.

3. Długa 2 – przejście uczniów do Drogi  Męczenników  Majdanka

4. Dulęby 1 – spożywanie alkoholu.

5. Droga Męczenników Majdanka 55 – spożywanie alkoholu, dewastacje.

6. Sulisławicka – wyprowadzanie psów na teren rekreacyjny.

7. Startowa – parkowanie pojazdów.

8. Bukowa – plac zabaw – spożywanie alkoholu.

9. Tetmajera - rejon Szkoły Podstawowej nr 32- kontrole z uwagą na bezpieczeństwo

dzieci i młodzieży

10.Elektryczna  -  rejon  Szkoły  Podstawowej  nr  15  -  kontrole  z  uwagą

na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

11.Garbarska – przejście nad rzeką – spożywanie alkoholu.

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  dewastacją,  gromadzeniem  się  osób  spożywających  alkohol  na  terenie

osiedla Maki w rejonie placówek handlowych oraz na placach zabaw i skwerach.

Ponadto  podczas  pełnienia  pracy  będę  prowadził  kontrole  wobec  osób

wyprowadzających  psy,  nieprawidłowo  parkujących  i  niszczących  zieleń,  a  także

sprawdzał będę miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Lokalizacja i likwidacja

dzikich  wysypisk  będzie  również   jednym  z  głównych  moich  zadań.

         st. insp. Waldemar Głazek


