
 
Stanowisko nr 7/2015 

 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 na peronach stacji WKD, na ścieŜkach leśnych wzdłuŜ 
torów WKD oraz na innych terenach naleŜących do WKD. 

Rada Miasta zaniepokojona jest stanem bezpieczeństwa publicznego w rejonie pawilonu 
Bistro-Gastronomia „Jadam-Bistro”, który znajduje się na terenie WKD, przy stacji Podkowa Leśna 
Główna.  

W związku z powyŜszym zgłaszamy pilną potrzebę zainteresowania się tym negatywnym 
zjawiskiem patologii społecznej – naduŜywaniem alkoholu w miejscach publicznych, agresywnych 
zaczepkach mieszkańców i pasaŜerów WKD ze strony osób nietrzeźwych, zakłócaniem spokoju i 
porządku publicznego przez klientów „Jadam-Bistro”. 

Te patologiczne działania nasilają się zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Krzyki, śpiewy, 
wulgaryzmy, nieodpowiednie, często agresywne, zachowanie tych osób, obniŜają poczucie 
bezpieczeństwa podróŜnych, pogarszają wizerunek WKD zniechęcając do korzystania z tej formy 
transportu. 

Obecna sytuacja nie tylko psuje wizerunek Miasta - Ogrodu, 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 oraz mieszkańcy wielokrotnie poruszali sprawę bezpieczeństwa publicznego 
na terenie miasta, w tym na terenie WKD, zarówno podczas posiedzeń komisji, jak i na sesjach Rady 
Miasta oraz sesjach Rady Powiatu. 

Rada Miasta podejmując powyŜsze stanowisko, oczekuje zdecydowanych działań Zarządu 
WKD w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie WKD w Podkowie Leśnej. 

 
 
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 

 


