
KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TERENIE GMINY ŁOMŻY: 

 

Liczba uczestników – 61 osób. 
 

I.  Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych w dniu 10 lutego 2016 roku 

w Urzędzie Gminy:  
 

1) w Giełczynie w rejonie sali weselnej i przystanku autobusowego w weekendy po godzinie 22:00 

młodzież spożywa alkohol i zaśmieca,   

2) w Giełczynie przy mostku znajdują się duże wyrwy w drodze spowodowane działaniem bobrów co 
powoduje realne zagrożenie w ruchu drogowym,   

3) na trasie z Zawad do Giełczyna kierowcy przekraczaj dozwoloną prędkość,   

4) rozważyć możliwość skierowania patrolu (pieszego) w weekendy po godz. 22:00 w rejon Szkół 
Podstawowych na terenie gminy Łomża szczególnie w miejscowości Wygoda (spożywanie alkoholu, 

zaśmiecanie),   

5) rozważyć możliwość przywrócenia Posterunku Policji w Wygodzie lub skierowanie na stałe 
dzielnicowego,   

6) w Wygodzie przy ul. Łomżyńskiej na wysokości ul. Leśnej przy sklepie zatrzymują się samochody 

ciężarowe powodując zagrożenie w ruchu drogowym,   

7) słabo oznakowane przejście dla pieszych w Wygodzie na ul. Łomżyńskiej, na wysokości ul. Leśnej, 
rozważyć możliwość umieszczenia sygnalizatora pulsującego lub oznakowanie przejścia w bardziej 

widoczny sposób,   

8) rozważyć możliwość skierowania większej liczby patroli na teren gm. Łomża,   
9) kierowcy samochodów ciężarowych poruszający się przez miejscowość Konarzyce przekraczaj 

dopuszczalną prędkość i w godzinach obowiązującego zakazu ruchu,   

10) rozważyć możliwość umieszczenia ograniczenia prędkości do 40km/h na całej długości ul. 

Łomżyńskiej w Konarzycach,   
11) rozważyć umieszczenie odcinkowego pomiaru prędkości w Konarzycach na ul. Łomżyńskiej,   

12) w miejscowości Nowe Kupiski przy trasie 645 znajdują się suche drzewa, które mogą wyłamać się 

na jezdnię stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym,   
13) na trasie relacji Łomża  Ostrołęka w miejscowości Młode Chojny kierowcy przekraczają 

dopuszczalną prędkość,   

14) brak oświetlenia na nowo powstałych ulicach w Starych Kupiskach przyległych do Armii Krajowej,  
15) brak chodników wzdłuż drogi ze Starych Kupisk do Łomży,   

16) brak przejścia dla pieszych na trasie 61 na wysokości miejscowości Janowo. 

 

II. Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych w dniu 23 lutego 2016 roku w 
Bibliotece w Podgórzu: 

   

1) w Podgórzu w okresie letnim na terenie placu zabaw młodzież spożywa alkohol, pali papierosy i 
zaśmieca oraz rozbija szklane butelki o elementy siłowni zewnętrznej,   

2) psy wolno biegające również na placu zabaw. 

 
Policja zobowiązała się do bieżącej realizacji zgłoszonych postulatów 

 

 


