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Dotyczy: Notorycznego zaśmiecania  terenów rekreacyjnych wokół Jeziora  
  Głębokiego oraz utrzymania porządku publicznego. 

 Rada Osiedla Głębokie-Pilchowo (dalej RO), wzorem lat ubiegłych, zwraca się z 
prośbą o  pomoc w opanowaniu sytuacji permanentnego zaśmiecania terenów wokół 
Jeziora Głębokie. Występująca sytuacja spowodowana jest znacząco intensywniejszym 
niż w latach ubiegłych użytkowaniem terenów zielonych, zwłaszcza w weekendy.  

 W naszej ocenie doraźnie problem rozwiązałoby ustawienie w miejscach 
wskazanych na zaznaczonym szkicu  kręgów betonowych o średnicy ok 120 cm i  wys. 
100 cm oznaczonych we właściwy sposób jako pojemniki na odpady. 

 Niezależnie od powyższego narastającym problemem jest palenie ognisk i 
grillowanie praktycznie wzdłuż całego brzegu wschodniego jeziora, poza miejscem 
wyznaczonym do tego celu. Złożony w zeszłym roku do P. Krzysztofa Matuszaka 
wniosek o rozmieszczenie tabliczek o zakazie używania otwartego ognia odnosi 
pozytywny skutek z zastrzeżeniem, że tabliczek tych jest stanowczo za mało, 
zwłaszcza w miejscach gdzie notorycznie palone są „dzikie” ogniska. 



 RO zwraca się z prośbą o konsekwentne kontynuowanie akcji informacyjnej i 
edukacyjnej w tym zakresie oraz uzupełnienie/montaż przy wejściu do lasu przy ul. 
Kąpieliskowej oraz z drugiej strony, przy wejściu na polanę ogniskową odpowiednich 
tablic informacyjnych zawierających regulamin korzystania z parku leśnego. 

 Mając w pamięci negatywne doświadczenia nabyte w roku ubiegłym i  
nadchodzący w szybkim tempie kolejny szczyt sezonu rekreacyjno-turystycznego RO 
zwraca się z wnioskiem o zapewnienie przez służby porządkowe regularnych patroli, 
zwłaszcza brzegu wschodniego, Jeziora Głębokie w celu zabezpieczenie spokoju i 
bezpieczeństwa miejsca publicznego jakim jest teren parku leśnego. Niedopuszczalne 
ze względów społecznych jest ignorowanie w tej przestrzeni zjawiska nadużywania 
alkoholu, często przez młodzież, chamskiego i ordynarnego zachowania się 
opresyjnego wobec spacerujących i odpoczywających mieszkańców miasta. 

 RO wnioskuje do Wydziału Prewencji Policji w Szczecinie o zabezpieczenie  na 
sezon wiosenno-letni stosownych sił i środków w celu prowadzenia skutecznych 
działań eliminujących opisane powyżej zjawiska, zwłaszcza w godzinach późno-
popołudniowych, zwłaszcza w weekendy. 
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