
 

 

 

STANOWISKO NR 11/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LESNA 
z dnia 26 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej przez  

Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR 

przyjęte uchwałą Nr 107/XVIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna  

z dnia 26 stycznia 2016 r. 
 

 

 

Rada Miasta Podkowa Leśna stanowczo protestuje przeciwko umieszczeniu nazwy 

naszego Miasta na plakatach, na których Obóz Narodowo – Radykalny Pruszków  nawoływał  

do udziału w marszu przeciwko przyjmowaniu imigrantów w naszym kraju.  Protestujemy 

przeciwko uzurpowaniu sobie przez organizatora, Stowarzyszenie Narodowy Pruszków, prawa  

do wypowiadania się w imieniu  podkowian, którzy wysiłkiem wielu pokoleń zbudowali lokalną 

społeczność obywatelską, opartą na  wartościach demokratycznych i humanistycznych. 

 

Jednocześnie wyrażamy głębokie zaniepokojenie organizacją samego marszu na terenie naszej 

spokojnej miejscowości, tradycyjnie tolerancyjnej i solidarnej. Wielu z nas znalazło tu spokojny 

dom. Ubolewamy, iż z powodu marszu ONR w obawie o bezpieczeństwo został odwołany 

integracyjny piknik rodzinny, organizowany w naszym Mieście kolejny już raz przez podkowian 

dla podkowian i naszych gości. 

 

Pragniemy,  aby  nasza Mała Ojczyzna,  nasze Miasto – Ogród Podkowa Leśna, nadal było 

postrzegane jako miejscowość, której społeczność kieruje się otwartością i tolerancją, 

obywatelskością i wzajemnym szacunkiem.   

 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 
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