Stanowisko
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych wyraŜa poparcie dla
wniosków zgłoszonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(pismo Komisji do Powiatowej Komendy Policji w Grodzisku Mazowieckim z dnia
8.07.2015 r.) oraz dla wniosków zgłoszonych przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, p.
Artura Tusińskiego, (pismo z dnia 27.07.2015 r. do Posterunku Policji w Podkowie Leśnej)
o zwrócenie uwagi na osoby w stanie nietrzeźwym przebywające w przestrzeni publicznej
miasta oraz o wzmoŜenie kontroli w tzw. newralgicznych punktach miasta.
Problem osób nietrzeźwych oraz pijących jawnie alkohol największy jest w miejscach
centralnych (przy sklepach, przy szkołach, na peronach stacji WKD, na skwerach) oraz w
pewnych punktach miejsc o charakterze rekreacyjnym (teren przy miejskim domu kultury,
Parów Sójek, Park Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, Park Miejski, pas zieleni na ul.
Sienkiewicza, Al. Lipowa, lasek przy ul. Bukowej / Grabowej, ścieŜki leśne wzdłuŜ torów
WKD, teren leśny przy ul. Jeleniej – w okolicy sklepu Krokodyl i przychodni Medicus).
Osoby w stanie nietrzeźwym stwarzają u mieszkańców poczucie zagroŜenia i
uciąŜliwości – do burmistrza i radnych zgłaszane są informacje o agresywnych zaczepkach
mieszkańców ze strony osób nietrzeźwych. Swoim nieodpowiednim, często hałaśliwym,
zachowaniem zakłócają spokój, śmiecąc burzą ład i porządek, mają wysoce negatywny
wpływ na młodzieŜ (mówi się o przypadkach kupowania uczniom alkoholu przez te osoby,
zauwaŜa się duŜy stopień spoufalenia miedzy osobami w stanie nietrzeźwym a młodzieŜą).
Często osoby te łamią przepisy prawne pijąc jawnie i zuchwale alkohol w przestrzeni
publicznej. Czują się bezkarni, gdyŜ wiedzą, Ŝe policja nie pojawi się. Mieszkańcy boją się
bezpośrednio zwracać im uwagę, nie chcąc naraŜać się na nieprzyjemne, często agresywne,
komentarze i zachowania.
Prowadzi to do stępienia wraŜliwości społecznej na patologie oraz obniŜa się poczucie
praworządności, co szczególnie groźne jest dla kształtowania postaw młodych ludzi.
Tolerując ten stan rzeczy, budujemy społeczeństwo znieczulone, zastraszone, z poczuciem
bezradności wobec nieprzestrzegania przepisów prawa, zapisów regulaminu miejskiego czy
zwykłych zasad współŜycia społecznego. Przyczynia się do niszczenia poczucia praw i
obowiązków obywatelskich członków naszej społeczności lokalnej.
Ta niekorzystna sytuacja nasila się w okresie wiosenno – letnio – jesiennym oraz szczególnie
nieprzyjemna staje się podczas weekendów, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Krzyki,
śpiewy, wulgaryzmy roznoszą się głośnym echem na duŜe odległości i zakłócają
mieszkańcom sen i odpoczynek.
Zgłoszenia telefoniczne ze strony mieszkańców wydają się nieskuteczne. Posterunek
w Podkowie Leśnej jest czynny tylko w dni powszednie i tylko do godziny 16.00. Natomiast
problem „alkoholowy” najbardziej dokuczliwy staje się po tych godzinach, wobec czego
mieszkańcy chcąc dokonać zgłoszenia muszą dzwonić na numer 112, co jest bardzo
czasochłonne i wymaga duŜej cierpliwości i determinacji, tak więc liczba zgłoszeń nie
odzwierciedla wielkości problemu i liczby rzeczywistych sytuacji, w których powinna
interweniować policja. Realizacja zadań policji w zakresie stania na straŜy bezpieczeństwa i

porządku nie moŜe się opierać tylko i wyłącznie na zgłoszeniach od niezadowolonych
mieszkańców.
Burmistrz, radni oraz mieszkańcy wielokrotnie tę sprawę poruszali, zarówno podczas
posiedzeń komisji, na sesjach Rady Miasta, na sesjach Rady Powiatu, na spotkaniu z
Komendantem Stołecznym, jak i podczas indywidualnych rozmów z wieloma
funkcjonariuszami policji na róŜnych stanowiskach i na róŜnych szczeblach. W czerwcu
odbyło się Podkowie Leśnej spotkanie mieszkańców z kierownik Posterunku Policji w
Podkowie Leśnej, p. Małgorzatą Witkowską. Niestety, nie odniosło ono większego skutku.
Ze strony policji podnoszony jest argument zbyt małej liczby etatów, aby przeprowadzać
częstsze patrole i móc reagować na zgłoszenia, skuteczniej egzekwować przestrzeganie prawa
w mieście, efektywniej dbać o spokój i porządek. Ze strony wyŜszych instancji pada
nieustannie argument „niskiej statystyki” przestępczości na terenie Podkowy Leśnej. Jednak
mała liczba „powaŜnych” przestępstw nie oznacza braku potrzeby funkcjonowania
całodobowego komisariatu z załogą zapewniającą ciągłe patrole. DuŜa liczba drobnych
przestępstw, kwalifikowanych do kategorii niskiej szkodliwości, przewyŜsza skutki
sporadycznych „powaŜnych” spraw i wymaga większego zaangaŜowania ze strony
funkcjonariuszy policji.
Problem nie moŜe być teŜ przerzucany na mieszkańców, aby sami, z funduszy
miejskich, opłacali straŜ miejską czy system monitoringu. To są dodatkowe elementy ochrony
bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta, ale nie zastąpią w pełni obecności i działania
policjantów.
Obecny zły stan nie tylko psuje wizerunek miasta, ale takŜe przyczynia się do zamierania
Ŝycia społecznego, wycofania się z aktywności duŜej części mieszkańców. Nie pozwala
mieszkańcom na bezpieczne i przyjemne korzystanie z walorów rekreacyjnych, kulturalnych,
sportowych i edukacyjnych naszego miasta. Gości i turystów zniechęca do odwiedzania i
poznawania naszego miasta.
Obawiamy się, Ŝe na skutki tej sytuacji nie będziemy długo czekać – w niebezpiecznej,
zaśmieconej przestrzeni miejskiej, wzrośnie przestępczość, anarchia, problemy wychowawcze
młodzieŜy przerosną rodziców i pedagogów. Wówczas, nawet dobrze wyposaŜony i
obsadzony duŜą załogą komisariat, nie będzie w stanie nadąŜyć za narastającą „statystyką”
przestępczości.
Apelujemy do Państwa o podjęcie działań według zasady „ZERO TOLERANCJI”,
które skutecznie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz wprowadzą spokój,
porządek i ład publiczny. Bardzo liczymy na Wasze poczucie odpowiedzialności w
rzetelnym wypełnianiu swoich obowiązków, na Waszą wraŜliwość na problemy
społeczne, na Wasze poczucie misji niesienia pomocy ludziom w obliczu zagroŜeń.
Przewodnicząca KKOSiSS
/-/
Małgorzata Stępka

