Szczecin, dnia 28.04.2020

Policja
Żandarmeria
Straż Miejska
Dot.: Bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców oraz ochrony lasu przed pożarem –
Park Leśny Głębokie.
Rada Osiedla Głębokie-Pilchowo (dalej: RO) zwraca się z pilnym wnioskiem o
wprowadzenia patroli służb porządkowych w lasach miejskich wokół jeziora Głębokie.
W dniach po zniesieniu zakazu wstępu do lasu ruch turystyczny w parku leśnym Głębokie
stopniowo narastał. Zachowanie mieszkańców od minionego weekendu, zwłaszcza młodzieży,
szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych jest bezkarnym łamaniem prawa. Duże
grupy młodzieży 5-15 osób, z różnych miejsc i środowisk Szczecina spotykają się nad jeziorem, piją
alkohol, palą ogniska w niewyznaczonych miejscach. Wśród młodzieży i niestety dorosłych panuje
poczucie zupełnej bezkarności i odpowiedzialności za skutki niepożądanego zachowania:
− brak zachowania minimum izolacji społecznej,
− przebywanie w niekontrolowanych grupach 5-10 osób,
− głośne i prowokacyjne libacje alkoholowe, (na spacery przyjeżdżają i przychodzą z całego
miasta rodzice z małymi dziećmi !),
− palenie ognisk i grillowanie w okresie bardzo dużej suszy w lesie połączone ze spożywaniem
alkoholu powoduje, że ogniska i grille po imprezie są porzucane !
− zaśmiecenie lasu i wody butelkami szklanymi, petami, puszkami, folią itp,
RO w obawie przed zagrożeniem pożarem oraz skutkami nie zachowania izolacji społecznej
zagrażającej rozsiewaniem koronawirusa prosi w trybie pilnym o podjęcie działań przywracających
ład przez służby porządkowe - wprowadzenie regularnych patroli nad jeziorem Głębokie, zwłaszcza
w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Patrole takie pojawiały się w okresie zakazu wstępu do lasów i zakazie poruszania się
młodzieży bez asysty dorosłego. Obecny stan prawny umożliwia korzystanie z terenów zielonych co
w większym stopniu uzasadnia sprawowanie kontroli zachowań w celu zachowania bezpieczeństwa
ludzi i obszarów leśnych.

RO bardzo liczy na skuteczne działania o charakterze pro laktycznym służb porządkowych.
Uważamy, że konieczna jest szybka i skuteczna interwencja przywracająca porządek w miejscu
publicznym jakim jest Park Leśny Głębokie.
Obawiamy się skutków korzystania z lasu w nadchodzących wolnych dniach.
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Z poważaniem,
Małgorzata Radlmacher

