Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 82. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 lipca 2019 r.
Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek
Tym oświadczeniem nawiązuję do oświadczenia wygłoszonego przeze mnie 26 czerwca br. podczas
osiemdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu. Wówczas to wygłosiłem oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa w sezonie letnim w nadmorskich kurortach, takich jak Łeba, Ustka, Władysławowo, Darłowo
i inne. Skupiłem się głównie na miejscowości Łeba.
Sprawą bezpieczeństwa w tych miejscowościach w okresie lata zajmuję się już wiele lat. Niestety, są problemy, które ciągle nie są rozwiązane. Miasto Łeba, które liczy ok. 4 tysięcy stałych mieszkańców, w okresie
lata staje się miastem 50-tysięcznym, a w szczycie sezonu nawet 100 tysięcy ludzi jednorazowo przebywa
w tym mieście. Niestety, w tych miejscowościach posterunki Policji lub komisariaty Policji są zamykane
w godzinach popołudniowych i nieczynne są w wolne dni, czyli w soboty i niedziele. Wydaje się, że policja
w tych miastach w okresie lata powinna w większym stopniu zaangażować się w sprawy związane z bezpieczeństwem, uruchomić posterunki Policji, uruchomić komisariaty także w godzinach popołudniowych. Miasto Łeba w okresie lata jest większym miastem niż miasto powiatowe, w którym jest zlokalizowana komenda
powiatowa Policji. W takich miastach jak Łeba zagrożenia są dużo większe niż w miastach, które w okresie
lata są spokojne i przebywa w nich mniej wczasowiczów.
Do mojego biura dotarło pismo podpisane przez kilkudziesięciu mieszkańców i przedsiębiorców Łeby,
skierowane do powiatowego komendanta Policji w Lęborku, a dotyczące porządku w centrum Łeby.
W dokumencie tym wymienionych jest szereg przykładów notorycznego łamania prawa przez właścicieli
i pracowników niektórych dyskotek: notoryczne zakłócanie ciszy nocnej; przekraczanie wszelkich norm hałasu poprzez wystawianie głośników na zewnątrz lokali czy przemarsze, przejazdy w celach reklamowych
z wykorzystaniem głośników, megafonów i bezprawnym używaniem klaksonów samochodowych; przebywanie tam pracowników dyskotek pod wpływem alkoholu, niektórzy używają także narkotyków. Mieszkańcy
oraz miejscowi przedsiębiorcy zaznaczają, że wielokrotnie zwracali się i nadal zwracają się o interwencję
policji w tej sprawie.
Podzielam także większość zawartych we wspomnianym piśmie opinii i ze smutkiem przyznaję, że działania funkcjonariuszy są kompromitujące, są słabe, niewystarczające. Docierają do mnie informacje, że niektórzy policjanci boją się wejść do wspomnianych dyskotek, ponieważ część ochroniarzy to obecni lub byli
funkcjonariusze Policji. W związku z tym można domniemywać, że z powodów koleżeńskich funkcjonariusze, którzy są na służbie, nie reagują na te naganne zachowania pracowników i bywalców wspomnianych
klubów. Takie działanie, a więc niepodejmowanie interwencji, może prowadzić do tragicznych sytuacji.
Ostatnio właśnie w Łebie, w sąsiedztwie jednej z dyskotek doszło do sytuacji, kiedy 2 osoby zostały zaatakowane nożami i jedna z tych osób walczy o życie.
Szanowna Pani Minister, wydaje się, że ta sprawa to nie tylko konkretny przykład braku odpowiedniego
nadzoru w służbach mundurowych, ale w mojej ocenie również skutek wieloletnich zaniedbań ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wydaje mi się, że na okres lata powinny być przegrupowane odpowiednie
i wystarczające środki z miejscowości, z których mieszkańcy wyjeżdżają na wczasy, takich jak np. Warszawa
czy wiele innych miejsc. Funkcjonariusze powinni interweniować i działać czasowo w miejscowościach takich jak Łeba czy inne miejscowości wczasowe.
Dzisiaj komendant powiatowy Policji twierdzi, że otrzymuje do pomocy coraz mniejszą liczbę funkcjonariuszy, którzy mają mu pomagać w okresie sezonu letniego. Rząd pana premiera Morawieckiego mówi
o otwieraniu kolejnych posterunków, komisariatów, tych, które – jak twierdzi – były zamykane za czasów
rządów Platformy Obywatelskiej. Cóż z tego, że są otwierane nowe komisariaty, nowe posterunki, skoro
w tych posterunkach, tych komisariatach nie ma policjantów? To jest droga donikąd. Potrzebne jest zdecydowane działanie. Nie musi w każdym miejscu działać posterunek, ale potrzebna jest zdecydowana interwencja policji. O to proszę. Proszę Panią Minister, aby na okres lata skierować odpowiednie siły i środki do miejscowości wypoczynkowych, aby nie dochodziło do tragedii.
Jeszcze raz chcę podkreślić: mieszkańcy i przedsiębiorcy nie są przeciwko dyskotekom, uważają nawet,
że może być organizowana w każdym mieszkaniu, w każdym lokalu. Jednak trzeba po prostu dbać

o bezpieczeństwo, a są służby, które muszą je egzekwować. Dlatego też występuję po raz drugi w krótkim,
nieodległym czasie, z apelem, aby tą sprawą się zająć, ponieważ lato jest krótkie, a tragedia może się zdarzyć
w każdej chwili.
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