
 
Stanowisko nr 6/2015 

Rady Miasta Podkowa Leśna  
w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta 

 
Rada Miasta wyraŜa głębokie zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Miasta Podkowa Leśna, a w szczególności w centrum miasta. W związku z powyŜszym zgłaszamy 
pilną potrzebę zainteresowania się tym negatywnym zjawiskiem patologii społecznej – naduŜywaniem 
alkoholu w miejscach publicznych, agresywnych zaczepkach mieszkańców ze strony osób 
nietrzeźwych, zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, mających wysoce negatywny wpływ na 
młodzieŜ (znane są przypadki kupowania uczniom alkoholu przez te osoby). Osoby te czują się 
bezkarne wiedząc, Ŝe mieszkańcy boją się bezpośrednio zwracać im uwagę, a działania policji 
wielokrotnie nie przynoszą oczekiwanych skutków. Zgłoszenia telefoniczne ze strony mieszkańców 
wydają się nieskuteczne. Posterunek w Podkowie Leśnej jest czynny tylko w dni powszednie i tylko 
do 16.00 godziny. Natomiast problem „alkoholowy” najbardziej dokuczliwy staje się po tych 
godzinach. 

Ta uciąŜliwa sytuacja nasila się w okresie wiosenno – letnim, a 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 spokój i odpoczynek. 

Obecna sytuacja nie tylko psuje wizerunek miasta, ale takŜe przyczynia się do zamierania 
Ŝycia społecznego, wycofania się duŜej części mieszkańców z aktywnego Ŝycia. Nie pozwala 
mieszkańcom na bezpieczne i przyjemne korzystanie z walorów kulturalnych, sportowych, 
edukacyjnych oraz rekreacyjnych naszego miasta. Gości i turystów zniechęca do odwiedzania i 
poznawania naszego miasta. 

Burmistrz, radni i mieszkańcy wielokrotnie poruszali sprawę bezpieczeństwa publicznego, 
zarówno podczas posiedzeń komisji, jak i na sesjach Rady Miasta oraz sesjach Rady Powiatu, na 
spotkaniu z Komendantem Stołecznym, a takŜe podczas indywidualnych rozmów z funkcjonariuszami 
policji. 

Rada Miasta podejmując powyŜsze stanowisko, oczekuje zdecydowanych działań policji w 
zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna. 
Oczekujemy podjęcia określonych działań: 

1. Przeprowadzania częstych, umundurowanych patroli pieszych na terenie całego miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem w/w miejsc (całodobowo). 

2. Zapewnienie całodobowej słuŜby funkcjonariuszy policji na terenie Podkowy Leśnej. 
3. Podjęcia dobrego zwyczaju utrzymywania kontaktów przez dzielnicowych z mieszkańcami 
4. Reagowania na telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców 

 
W załączeniu przekazujemy: 
1. pismo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 8.07.2015 skierowanego do Kierownika Posterunku Policji w Podkowie Leśnej. 
2. pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 27.07.2015 skierowanego do Kierownika 

Posterunku Policji w Podkowie Leśnej, przesłanego równieŜ do wiadomości KPP w Grodzisku 
Mazowieckim oraz Zarządu WKD w Grodzisku Mazowieckim. 

3. stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa 
Leśna. 

 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
                Podkowa Leśna  

       /-/ 
                                    Renata Gabryszuk 
 


