
Szczecin 31.05. 2022r. 

Notatka ze spotkania w dniu 31.05. 2022r. 
w biurze RO Głębokie-Pilchowo przy ul. Pogodnej w Szczecinie 

Uczestnicy spotkania : 

Marek Safjan    - z-ca Komendanta Straż Miejska  
podkom. Mirosław Rożuk   - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie 
podinsp. Artur Marciniak  - Komisariat Policji Szczecin - Pogodno 
Krzysztof Matuszak    - Kierownik Lasów Miejskich ZUK 
Małgorzata Radlmacher  - RO Głębokie-Pilchowo 
Iwona Trzaska   - RO Głębokie-Pilchowo 
Paweł Porzycki    - RO Głębokie-Pilchowo 

 Spotkanie odbyło się z inicjatywy RO Głębokie-Pilchowo i dotyczyło sposobu 
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa pożarowego na terenie Parku 
leśnego Głębokie, zwłaszcza na terenach wokół jeziora. 
 Iwona Trzaska przedstawiła zgłaszane we wnioskach RO do poszczególnych 
służb zagrożenia jakie są stwarzane przez wzmożony ruch turystyczny: nagminne pa-
lenie ognisk w miejscach niewyznaczonych, co przy panującej suszy jest dużym zagro-
żeniem, picie alkoholu (zwłaszcza przez młodzież, która ma poczucie bezkarności w 
lesie), awanturowanie się podpitych osób, zakłócanie wypoczynku rodzinom z dzieć-
mi i osobom starszym. Problemem stało się również piknikowanie rodzin i grup osób z 
Ukrainy, które nie przestrzegają zakazu palenia ognia w lesie. 

 Podinsp. Artur Marciniak  z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno przedstawił 
statystykę interwencji policji jakie miały miejsce podczas patroli w terenie od stycznia 
do maja 2022r. Według przedstawionej statystyki Policja interweniowała 28 razy. 
Dane te wzbudziły wątpliwości radnych, którzy skomentowali przekazaną informację, 
że wg podanej statystyki teren wokół Głębokiego jest pod względem porządku pu-
blicznego miejscem spokojnym co, w opinii RO, mija się z obserwacjami mieszkańców 
osiedla. Przypuszczalnie ilość interwencji wynikła z niewystarczającej liczby patroli. 
P. Krzysztof Matuszak poinformował, że w ostatnim czasie wraz z pracownikiem La-
sów Miejskich dokonano w dni wolne od pracy kilku patroli po lesie w pasie terenu 
wokół jeziora. W wyniku obserwacji stwierdzono conajmniej dziesięć przypadków na-
ruszenia porządku i palenia ognisk w miejscach niedozwolonych tylko w ciągu jedne-
go patrolu. Pracownicy Lasów Miejskich likwidują dzikie paleniska ułożone z cegieł i 
kamieni, wywożą materiał z lasu, zasypują żarzące się ogniska. Niestety miejskie służ-
by leśne nie mają instrumentów prawnych umożliwiających egzekwowanie porządku 
poprzez nakładanie mandatów. 



 Paweł Porzycki podkreślił, że problem z zachowaniem porządku zaostrza się w 
okresie od maja do września i w tym czasie istnieje sezonowa konieczność patrolowa-
nia terenu, zwłaszcza w weekendy i dni wolne od pracy. 
Z obserwacji wynika, że patrole policji konnej, jakie mają miejsce w soboty i niedziele, 
są niewystarczające. Niestety ograniczeniem dla zwiększenia intensywności pracy tych 
patroli jest graniczony przepisami czas pracy zwierząt. Niezależnie od powyższego 
strony potwierdzają skuteczność działania w terenie leśnym tego typu patroli, a Policja 
podejmie starania do zwiększenia ich intensywności. 

 Przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Komendy Miejskiej Policji poinformowali, 
że w terminie 1.05 – 30.09 na terenie parku leśnego Głębokie, w weekendy, w godzina-
ch 9-22 będą pracowały dwuosobowe patrole piesze. Większymi możliwościami, ze 
względu na ograniczenia budżetowe oraz wykorzystywanie sił prewencji w innych 
miejscach, w chwili obecnej Policja nie dysponuje. Iwona Trzaska zapytała dlaczego nie 
ma oddelegowanych na taki teren patroli rowerowych, które byłyby bardziej mobilne i 
tym samym skuteczniejsze w patrolowaniu. W odpowiedzi przedstawiciele Policji po-
informowali, że działające w przeszłości patrole rowerowe zostały zlikwidowane. U 
podstaw decyzji legły braki finansowe, konieczność zapewnienia bazy warsztatowej i 
koszty serwisu rowerów oraz zakupy specjalnego sprzętu i wyposażenia dla funkcjo-
nariuszy wykonujących tego typu pracę.  

 W dalszej części dyskusji P. Krzysztof Matuszak zaproponował, że w uzgod-
nione dni może zaoferować policji do dyspozycji samochód terenowy, którym Miejskie 
Lasy i Policja mogłyby w okresie weekendu patrolować teren parku leśnego Głębokie. 
Podkom. Mirosław Rożuka propozycję przyjął, jednocześnie wyjaśnił, że deklaracja 
codziennych weekendowych patroli uwzględniać będzie warunki atmosferyczne, tzn. 
nie będzie ich w deszczowe dni kiedy ruch w rejonie Głębokiego jest znikomy. 
Podinsp. Artur Marciniak  w odpowiedzi na pytanie jakie służby odpowiadają za po-
rządek i bezpieczeństwo w lesie nad jeziorem odpowiedział, że Komenda Policji Miej-
skie ale również obywatele, którzy powinni powiadamiać ją o konieczności interwencji 
dzwoniąc na nr 997. Niestety zgłoszenia obywatelskie wiążą się  z koniecznością ocze-
kiwania na przyjazd patrolu przez zgłaszającego i konieczność wskazania osoby po-
pełniającej wykroczenie. Procedura ta w praktyce eliminuje działania mieszkańców w 
tym zakresie. Wydaje się, że rozwiązaniem problemu byłoby powołanie Straży Parko-
wej, która oddelegowana na konkretny teren sprawnie i regularnie w okresie wzmożo-
nego ruchu turystycznego pilnowałaby porządku. Z taką inicjatywą radni powinni 
zwrócić się do Rady Miasta Szczecina. Jedną z alternatywnych propozycji rozwiązania 
problemu braku patroli pilnujących porządku jest zwrócenie się o doraźną  pomoc do 
zachodniopomorskiej brygady WOT. 



Iwona Trzaska zgłosiła P. Krzysztofowi Matuszakowi problem dzikiego parkowania w 
lesie przy ul. Zegadłowicza- wjazd do Pizzerii – problem zostanie w najbliższym czasie 
rozwiązany przez opalikowanie terenu. Wnioskowane przez I. Trzaskę tabliczki infor-
macyjne o zakazie palenia ognia ich treść i forma zostaną uzgodnione z Lasami Miej-
skimi i rozmieszczone w lesie nad jeziorem. 

Radni RO Głębokie-Pilchowo podziękowali zaproszonym gościom za przybycie i 
udzielone informacje. 

Na tym zebranie zakończono. 

opracowała Iwona Trzaska 


