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Cezary Kurkus
Dyrektor OsiedIa
Warszawskiej Spółdziel n i

Mieszkaniowej Zoliborz ll

W odpowiedzi na pismo Nr 1282lAol09l2018 z dnia 10 września br. w sprawie

rozważenia mozliwości zainstalowania kamer wizyjnych w okolicy przejścia od boiska

Przy ul. Popiełuszki7,7A w stronę placu zabaw i schodów przy ul. Krasińskiego 35

uprzejmie informuję, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców osiedla zwrociłem

się do policji i strazy Miejskiej o udzielenie informacji w tym zakresie,

Z informacji uzyskanych od słuzb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

iporządek publiczny na terenie dzielnicy Żoliborz wynika, żew roku 2018 ze strony

Policji w rejonie ul. Popiełuszki 7 i 7a w stronę placu zabaw i schodow przy

ul. Krasińskiego 35, nie były podejmowane intenivencje związane z zagrożeniem

bezpieczeństwa mieszkańców, ,natomiast z wiedzy dzielnicowego i zgłoszeń

mieszkańcow wynika, że w Ęonie tym, w godzinach wieczornych na ławkach

gromadzą się osoby spozywające alkohol korzystające często z boisk szkolnych oraz

wynajmujące mieszkania na terenie Żoliborza. Straz Miejska w tym rejonie

podejmowała intenłencję związane z ruchem drogowym i jedną związaną ze
spożywaniem alkoholu.

Biorąc powyzsze pod uwagę w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa

mieszkańców wystąpiłem z wnioskiem do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego m.st. Warszawy o objęcie tego rejonu na potrzeby mieszkańców,

szczególnym nadzorem ze strony Policji w ramach patroli ponadnormatywnych,

realizowanych i finansowanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.



Ponadto uprzejmie informuję, że realizując program ,,Bezpieczne Osiedle"

proponuję zorganizowanie na początku przyszłego roku, na terenie Państwa

spółdzielni mieszkaniowej spotkania z udziałem mieszkańców osiedla

z przedstawicielami delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dzielnicy Żollborz, Policji i Strazy Miejskiej w sprawie zaprezentowania i omówienia

istotnych problemow związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom

osiedla oraz na terenie Dzielnicy Żoliborz, a Iakże przedstawienie istotnych

warunków jakie muszą być spełnione przy instalaĄi przez miasto kamer wizyjnych

w rejonach szczegolnie niebezpiecznych.
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