
  

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU  

W ROKU 2015 

 

1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych 

 

W roku 2015 strażnicy miejscy pracowali przez całą dobę na III zmiany. Początkowo  

w godzinach od 22 00 do 6 00 kierowca z radiowozem był kierowany do służby w KPP Szczecinek. 

Jednak z uwagi na ciągłe braki policjantów do wspólnych służb oraz negatywne podejście policjantów, 

unikanie miejsc szczególnie zagrożonych, wyznaczanie bezsensownych miejsc prowadzenia obserwacji 

zrezygnowaliśmy z łączenia patroli. Obecnie w nocy wystawiamy dwuosobowy patrol zmotoryzowany. 

W pierwszym półroczu roku 2015 strażnicy wykonali 142 wspólne patroli z policjantami. 39 wspólnych 

służb zostało odwołanych przez Policję. W całym roku takich patroli wykonano 189. W drugim 

półroczu KPP Szczecinek zrezygnowała z wykonywania wspólnych patroli. Straż miejska wystawia tylko 

swoje patrole bez łączenia ich z Policjantami. W pierwszym półroczu 2015 r. w noce szczególnie 

zagrożone były wystawiane dodatkowe patrole straży miejskiej. Imprezy odbywające się w Szczecinku 

zabezpieczaliśmy sami lub równolegle z policjantami bez łączenia patroli. Policja nie wykazywała chęci 

współdziałania w tym zakresie. Wykonanych zostało 28 patroli z pracownikami firmy ochrony osób 

 i mienia. Patrole z pracownikami ochrony były wykonywane w noce z piątków na soboty i z sobót na 

niedziele. Z uwagi na skargi dotyczące działalności lokali i sklepów w centrum miasta patrole te miały 

reagować przede wszystkim na wykroczenia tam popełniane. 

Od 1 lutego 2015 r. Straż Miejska przejęła obsługę monitoringu miejskiego. Do siedziby straży 

zostały przeniesione urządzenia, stworzono dwa stanowiska do obsługi monitoringu. Do 18.12.2015 r. 

monitoring obsługiwało 10 osób. Były to osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych. 

Przygotowując się do przyjęcia tych osób przeprowadziliśmy ich szkolenie prowadząc jednocześnie 

selekcję. Od 18.12.2015 r. przy obsłudze monitoringu było zatrudnionych tylko 5 osób, co zmniejszyło 

ilość ujawnianych zdarzeń. 

Na dzień 31.12.2015 r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 37 osobowej tj. 

25 strażników łącznie z komendantem, oraz 11 osób na etatach cywilnych - księgowa, kadrowa, osoba 

prowadząca sekretariat, osoba prowadząca windykację mandatów, 2 osoby przy przygotowywaniu 

materiałów z fotoradaru, jedna osoba zatrudniona na ½ etatu przy archiwizacji materiałów  

i wykonywaniu innych czynności biurowych oraz 5 osób przy obsłudze monitoringu miejskiego  

w ramach robót publicznych. Do stanu 28 strażników brakowało trzech. W związku z wejściem w życie 

ustawy zabraniającej strażom stosowania fotoradarów zmianie uległ regulamin organizacyjny i od 

1.01.2016 zredukowano etaty. Zwolniono z pracy cztery osoby pracujące przy obsłudze fotoradaru 

oraz sekretariatu. Zlikwidowano również dwa etaty strażnicze. W związku z tym, że na etatach 

strażniczych był wakat to strażnicy nie musieli być zwolnieni. 

Wśród strażników następuje bardzo duża rotacja. Niskie zarobki oraz trudna praca powodują 

to, iż przy pierwszych nadarzających się okazjach odchodzą do pracy w innych zakładach, najczęściej 

przechodzą do służby w policji, wojsku i zakładach karnych, które oferują im o wiele lepszą płacę. 

Służby te przy naborze, preferują osoby z takim przygotowaniem do pracy.  



  

W roku 2015 odeszło z pracy 5 strażników. Sytuacja ta powoduje potrzebę szkolenia coraz to 

nowych osób. Jesteśmy zmuszeni wystawiać patrole składające się z osób, które nie zostały w pełni 

przygotowane do wykonywania tego rodzaju pracy. Uważam, że strażnik, aby mógł właściwie 

realizować swoje obowiązki to oprócz przeszkolenia, które każdy przechodzi musi, co najmniej przez 

pięć lat nabywać doświadczenia pracując w patrolach, ucząc się rozmawiać z mieszkańcami i nabierać 

do nich szacunku. Z uwagi na ciągłą rotację niemożliwym jest łączenie w patrole strażników 

niedoświadczonych z tym, którzy już nabyli doświadczenia. Często tacy są zmuszeni do nabywania 

doświadczenia samemu a z tym wiążą się również sytuacje i takie gdzie, zawodzą nerwy lub 

doświadczenie. 

 W roku 2015 kontynuowane były szkolenia, które zostały zapoczątkowane w roku 2014. 

Zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu technik wywierania wpływu. W ramach współpracy  

z Państwową Strażą Pożarną strażnicy zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenia prowadził strażak z KP PSP w Szczecinku posiadający do tego odpowiednie uprawnienia.  

W czerwcu 2015 r. dwóch strażników odbyło kurs kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Całość 

stanu brała udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. We wrześniu na dwudniowe 

szkolenie z zakresu ochrony informacji został skierowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  

W październiku odbyło się szkolenie całości strażników nt. perswazyjnego modelu rozmowy 

 

Analiza realizacji podstawowych czynności administracyjno – porządkowych w roku 2015 r. 

przedstawia się następująco.  

Nakładanie mandatów karnych przez Straż Miejską reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy 

straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208 

poz. 2026) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 listopada 

2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje 

wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023z późn. zmianami).  

Od 1.01.2012 weszła w życie nowelizacja ustawy kodeks postępowania  

w sprawie o wykroczenie, która zaostrzyła kryteria jakim  mają odpowiadać wnioski  

o ukaranie. Obligatoryjnym jest podawanie min. danych o stosunkach rodzinnych  

i majątkowych, wykształceniu, zawodu i źródła dochodu. Sądy odmawiają przyjmowania 

spraw gdzie obwiniony nie odebrał korespondencji osobiście. Pomimo tego, iż przepisy 

dopuszczają doręczenie zastępcze sądy nie honorują tego. W związku z tym jesteśmy 

zmuszeni do kilkukrotnego wysyłania korespondencji, co wydatnie zwiększa koszty 

prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia, a często powoduje uniknięcie 

odpowiedzialności. W 507 sprawach musieliśmy odstąpić od skierowania wniosku  

o ukaranie z uwagi na brak możliwości doręczenia korespondencji (najczęściej odmowy 

udzielenia pomocy przez straże miejskie i policję) 

W roku 2015 strażnicy miejscy ujawnili 12 345 wykroczeń, z tego w 4 818 przypadkach 

zastosowali pouczenia, w 5 653 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 703 300 zł, w 1 687 

przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział 

Karny a 187 spraw zostało przekazanych innym instytucjom.  



  

 

 

Tabela nr 1 

Ilość wykroczeń w latach 2013 i 2014 i 2015 

 

 2013 2014 2015 

Liczba ujawnionych wykroczeń 29 080 20 664 12 345 

Pouczenia 9 824 7 085 4 818 

Postępowanie mandatowe 15 097 10 416 5 653 

MK na kwotę 1 862 080 1 336 850 703 300 

Wnioski o ukaranie 4 078 3 099 1 687 

Przekazano innym instytucjom 81 64 187 

 

Na ilość ujawnionych wykroczeń niewątpliwie miała wpływ dyskusja nad stosowaniem fotoradarów 

przez straże zakończona wejściem w życie ustawy zakazującej strażom stosowania fotoradarów. 



  

 

Tabela nr 2 

Ewidencja ujawnionych wykroczeń Straży Miejskiej w Szczecinku w 2015 roku 

 

L.

p. 

Rodzaje wykroczeń zawartych 

w: 

Środki 

oddziaływa

nia  

wychowaw

czego 

(art.41 

k.w.) 

Mandat 

Wnioski 

do sądu 

Sprawy 

przekazane 

innym 

organom lub 

instytucjom 

Raze

m Liczba Kwota 

1. Ustawie - Kodeks wykroczeń 3 475 5 344 682 450,00 1 679 124 10 622 

  

a) 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

872 46 5 800,00 281 20 1219 

b

) 

wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 

2 3 600,00 6 0 11 

c) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
82 16 2 050,00 4 8 110 

d

) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji, w tym: 

1 606 5 204 669 350,00 1 280 57 8 147 

e) wykroczenia przeciwko osobie 0 0 0 0 0 0 

f) 
wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
0 0 0 0 0 0 

g

) 

wykroczenia przeciwko 

mieniu 
9 0 0 0 17 26 

h

) 

wykroczenia przeciwko 

interesom konsumentów 
0 0 0 0 0 0 

i) 
wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
518 28 2 000,00 98 20 664 

j) 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

386 47 2 650,00 10 2 445 

k

) 

szkodnictwo leśne, polne i 

ogrodowe 
0 0 0 0 0 0 

2. 
Przepisach wprowadzające 

Kodeks pracy 
0 0 0 0 0 0 

3. 

Ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

1 023 257 17 600,00 0 20 1 300 

4. 

Ustawa o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

234 44 2 400,00 7 0 285 

5. 
Ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 
84 8 850,00 0 43 135 

6. Ustawie o ochronie zwierząt 0 0 0 0 0 0 

7. Ustawa o odpadach 0 0 0 1 0 1 



  

8. 
Ustawie – Prawo ochrony 

środowiska 
0 0 0 0 0 0 

9. Ustawie – Prawo o miarach 0 0 0 0 0 0 

10. Ustawie – Prawo wodne 0 0 0 0 0 0 

11. Ustawie o transporcie publicznym 0 0 0 0 0 0 

12. 
Ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 
0 0 0 0 0 0 

13. 

Ustawa o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt 

0 0 0 0 0 0 

14. Ustawa o ochronie przyrody 0 0 0 0 0 0 

15. 
Ustawa o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
0 0 0 0 0 0 

16.  

Ustawie o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych 

0 0 0 0 0 0 

17. 
Ustawa o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 
0 0 0 0 0 0 

18. 
Ustawie i bateriach i 

akumulatorach 
0 0 0 0 0 0 

19 Ustawie – Kodeks wyborczy 0 0 0 0 0 0 

20. 
Akty prawa miejscowego 

(przepisy porządkowe) 
2 0 0 0 0 0 

21. Innych 0 0 0 0 0 0 

Ogółem: 4 818 5 653 703 300,00 1 687 187 12 345 

 
 

1. 1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 

 

Z tego rozdziału kodeksu wykroczeń najczęściej ujawnianymi wykroczeniami były wykroczenia 

określone w art. 51§1 i 2 kw., (Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca 

spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym), 

54 kw., (Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym) i art. 

63a§1 kw., (Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, 

afisz, apel, ulotkę napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody 

zarządzającego tym miejscem) w tym dziale wykroczeń mieszczą się również wykroczenia polegające 

na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Każdorazowo spożywanie alkoholu w miejscu 

publicznym przy sporządzaniu wniosków o ukaranie jest kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju  

i porządku publicznego. Większość osób popełniających tego typu wykroczenia to osoby bezdomne 

albo nieposiadające stałego źródła zarobku czy ujmowane po raz kolejny na takim wykroczeniu. 

Stosowanie takiej kwalifikacji pozwala na wymierzanie przez sąd kar ograniczenia wolności lub 



  

pozbawienia wolności, co w przypadku kwalifikacji wprost z art. 43´ u. 1 Ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości jest niemożliwe. W roku 2015 strażnicy miejscy ujawnili 1219 tego typu wykroczeń  

z tego w 872 przypadkach zastosowali pouczenia, w 46 przypadkach zastosowano postępowanie 

mandatowe na kwotę 5 800 zł, skierowano również 281 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego  

w Szczecinku II Wydział Karny, 20 spraw przekazano innym instytucjom.  

Tabela nr 3 

Wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu w roku 2013, 2014 i 2015 

 2013 2014 2015 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 927 1 802 1 219 

Pouczenia 1 705 1 368 872 

Postępowanie mandatowe 37 41 46 

MK na kwotę 4 600 4 750 5 800 

Wnioski o ukaranie 177 379 281 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

8 14 20 

 

1.2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 

 

Najczęściej ujawnianymi wykroczeniami z tego rozdziału były wykroczenia określone  

w art. 77 kw. (Kto, nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 

zwierzęcia). W roku 2015 strażnicy miejscy z tego rozdziału ujawnili 110 wykroczeń z tego w 82 

przypadkach zastosowali pouczenia, w 16 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na 

kwotę 2 050 zł, skierowali 4 wnioski o ukaranie i 8 spraw przekazali innym instytucjom.  

Statystyka ta nie odzwierciedla stanu faktycznego. Wykroczenia polegające na niezachowaniu 

nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów często są kwalifikowane, jako wykroczenia  

z Uchwały Rady Miasta określającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Szczecinek. Dzieje się tak z tego powodu, że Rozporządzenie to za popełnienie wykroczenia  

z art. 77 kw. przewiduje mandat tylko w wysokości 200 zł. Często jest to mandat zbyt wysoki jak na 

warunki materialne mieszkańców Szczecinka i względy społeczne nie przemawiają za nakładaniem tak 

wysokich mandatów. W takich przypadkach jest stosowana kwalifikacja tego wykroczenia  

z art. 54 kw. w związku z Uchwałą Rady Miasta, co daje możliwość nałożenia mandatu poniżej kwoty 

200 zł. Z drugiej strony na naszych ulicach zmniejszyła się ilość psów bezpańskich.  

 

 

 

 

 

 



  

Tabela nr 4 

Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu osób i mienia w roku 2013, 2014 i 2015 

 2013 2014 2015 

Liczba ujawnionych wykroczeń 237 286 110 

Pouczenia 198 251 82 

Postępowanie mandatowe 27 23 16 

MK na kwotę 2 950 2 250 2 050 

Wnioski o ukaranie 6 7 4 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

6 5 8 

 

1.3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

 

Najczęściej ujawnianymi przez strażników miejskich wykroczeniami z tego rozdziału były 

wykroczenia określone w art. 88 kw., (Kto na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania prowadzi 

pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami 

oświetlenia), art., 90 kw., (Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie 

zamieszkania), art. 92. §1 kw., (Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału 

lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego),  

art. 97 kw., (Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na 

drogach publicznych). 

Najczęściej popełnianymi wykroczeniami przez kierowców były: 

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości; 

- parkowanie samochodów w sposób tamujący dojazdy i wyjazdy; 

- niestosowanie się do znaku drogowego - zakaz zatrzymywania się i postoju, 

- niestosowanie się do znaku drogowego - zakaz ruchu, 

 W roku 2015 Straż Miejska nie stosowała holowania pojazdów. Założono blokady na koła  

7 samochodów. W przypadkach uzasadniających holowanie samochodu strażnicy docierali do 

właścicieli pojazdów i dyscyplinowali ich. Ostatnia nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym  

i innych ustaw wprowadziła nowe wykroczenia 92a i 96§3 kw. Pierwsze dotyczy przekroczenia 

prędkości a drugie niewskazania osoby, której powierzono samochód do kierowania. Wykroczenia 

ujawnione za pomocą fotoradaru są kwalifikowane z tych artykułów.  

Na ulicach naszego miasta pracowały dwa fotoradary. Jeden na stałe zamontowany w maszcie 

umiejscowionym przy ul: Pilskiej oraz jeden mobilny ustawiany w czterech miejscach w Szczecinku, na 

które otrzymaliśmy zgodę i udało nam się je zatwierdzić.  

W roku 2015 ujawniono 8 147 tego typu wykroczeń, z czego w 1 606 przypadkach 

zastosowano pouczenia, w 5 204 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 669 

350 zł, skierowano 1 280 wniosków o ukaranie, 57 spraw przekazano innym instytucjom. 

 



  

Tabela nr 5 

Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu w komunikacji w roku 2013, 2014 i 2015 

 2013 2014 2015 

Liczba ujawnionych wykroczeń 20 398 13 950 8 147 

Pouczenia 2 240 1 927 1 606 

Postępowanie mandatowe 14 351 9 446 5 204 

MK na kwotę 1 808 100 1 273 200 669 350 

Wnioski o ukaranie 3 806 2 566 1 280 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

1 11 57 

 

1.4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 

 

Najczęściej ujawnianymi przez strażników miejskich wykroczeniami z tego rozdziału były 

wykroczenia określone w art. 145 kw., (Kto, zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla 

publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec). 

Sprawcy najczęściej byli karani za: 

- zaśmiecenie miejsc publicznych; 

- niszczenie zieleni; 

- zaśmiecanie klatek schodowych. 

W roku 2015 ujawniono 445 tego typu wykroczeń z tego w 386 przypadkach zastosowano pouczenia, 

w 47 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 2 650 zł, skierowano 10 

wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 2 sprawy przekazano innym instytucjom.. 

 

Tabela nr 6 

Wykroczenia p-ko urządzeniom użytku publicznego w roku 2013, 2014 i 2015 

 2013 2014 2015 

Liczba ujawnionych wykroczeń 990 774 445 

Pouczenia 844 628 386 

Postępowanie mandatowe 144 143 47 

MK na kwotę 8 100 7 650 2 650 

Wnioski o ukaranie 2 2 
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Sprawy przekazane innym organom lub 
instytucjom 

0 1 2 



  

1.5. Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

 

      Do najczęściej występujących wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie miasta należy wykroczenie z art. 43 ust, 1 (Kto 

spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2 a-6 albo nabywa lub 

spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe 

przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub 

podawania”). 

Do stałych przedsięwzięć w tym zakresie należały: 

 stałe kontrole miejsc spożywania alkoholu, 

 stosowano represję karną wobec osób niestosujących się do przepisów. 

     W roku 2015 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Straż 

Miejska w Szczecinku ujawniła 1 300 wykroczeń. Z tej liczby w 1 023 przypadkach zastosowano 

pouczenia, w 257 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 17 600 zł. Nie kierowano z 

przepisów tej ustawy wniosków o ukaranie. 20 spraw przekazano innym instytucjom. Było to 

spowodowane tym, iż ustawodawca przewidział za takie wykroczenia jedynie kary grzywny. 

Najczęściej osobami spożywającymi alkohol w miejscach publicznych są osoby z marginesu 

społecznego, osoby bezdomne, bez stałego źródła utrzymania. Karanie ich grzywnami mija się  

z celem, więc każdorazowo spożywanie alkoholu w miejscach publicznych było kwalifikowane, jako 

zakłócenie spokoju i porządku publicznego, co pozwalało zastosować sądowi wobec sprawców, 

kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. 

 

Tabela nr 7 

Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w roku 2013, 2014 i 2015 r. 

 2013 2014 2015 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 527 1 557 1 300 

Pouczenia 1 196 1 024 1 023 

Postępowanie mandatowe 370 531 257 

MK na kwotę 26 780 34 950 17 600 

Wnioski o ukaranie - 0 0 

Przekazano innym instytucjom 6 2 20 

 

1.6. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 

 
 Do najczęściej występujących wykroczeń z tego działu na terenie miasta należy wykroczenie  

z art. 140 kw., (kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku”). Najczęstszymi spotykanymi 

wykroczeniami są sytuacje, kiedy osoby upojone alkoholem leżą w różnego rodzaju miejscach 



  

publicznych. Często są obnażone zabrudzone wymiocinami lub fekaliami oraz z art., 141 kw., (Kto  

w miejscu publicznym używa słów nieprzyzwoitych”). 

W roku 2015 z wymienionego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 664 wykroczeń. Z tej 

liczby w 518 przypadkach zastosowano pouczenia, w 28 przypadkach postępowanie mandatowe na 

kwotę 2 000 zł, skierowano również 98 wniosków o ukaranie i 20 spraw przekazano innym 

instytucjom. 

 

Tabela nr 8 

Wykroczenia p-ko obyczajności publicznej w roku 2013, 2014 i 2015 

 2013 2014 2015 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 236 1 518 664 

Pouczenia 1123 1 324 518 

Postępowanie mandatowe 43 67 28 

MK na kwotę 3 050 5 250 2 000 

Wnioski o ukaranie 64 125 98 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

6 2 20 

 

1.7. Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 

Straż Miejska w Szczecinku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/236/97 z dnia  

10 czerwca 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka, po stopnieniu 

śniegu kontrolowała utrzymanie czystości, zasad i sposobu usuwania odpadów i innych nieczystości  

z terenów nieruchomości, ulic, placów, dróg publicznych i innych. 

W trakcie przeprowadzania kontroli właściciele posesji, gdzie odnotowano nieprawidłowości, 

byli pouczani o sposobie załatwienia powyższej sprawy, wystawiano również upomnienia.  

W skrajnych przypadkach stosowano postępowanie mandatowe. Na bieżąco kontrolowane są umowy 

na wywóz nieczystości. 

Z przepisów wymienionej Ustawy w roku 2015 r. ujawniono 135 wykroczeń, z czego w 84 

przypadkach zastosowano pouczenia, w 8 przypadkach mandaty karne na kwotę 850 zł  

i 43 sprawy przekazano innym instytucjom.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela nr 9 

Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 

2013, 2014 i 2015 

 2013 2014 2015 

Liczba ujawnionych wykroczeń 278 235 135 

Pouczenia 222 199 84 

Postępowanie mandatowe 21 12 8 

MK na kwotę 2 250 750 850 

Wnioski o ukaranie 1 0 0 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

34 24 43 

 

1.8 Fotoradar 

Za wyjątkiem fotoradaru stacjonarnego przy ul: Pilskiej, fotoradar mobilny był ustawiany 

jedynie w czasie i miejscach narzuconych nam przez Komendę Powiatową Policji w Szczecinku. 

Fotoradary w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wykonały 15 203 zdjęcia rejestrując 8114 

wykroczeń, 7089 zdjęć zostało odrzuconych z uwagi na ich nieczytelność, brak tablic rejestracyjnych 

lub błąd pomiaru. Wystawiono 5110 mandatów na kwotę 661 300 zł pouczono 536 sprawców. Próg 

prędkości, na jaki ustawiany jest fotoradar to 12 km/h więcej niż obowiązująca w danym miejscu 

prędkość.  

 Z uwagi na braki kadrowe oraz zaprzestanie współpracy z Policją w zakresie wystawiania 

wspólnych patroli od miesiąca września zaprzestaliśmy wystawiania fotoradaru mobilnego a strażnicy 

byli wykorzystywani do pełnienia służb patrolowych. 

 
Tabela nr 10 
 
Zestawienie pracy fotoradarów 

 

 
Miesiąc 

Pilska Narutowicza Trzesiecka Szczecińska Kościuszki 

ilość  
zdjęć 

ilość 
kontroli 

ilość  
zdjęć 

ilość 
kontroli 

ilość  
zdjęć 

ilość 
kontroli 

ilość  
zdjęć 

ilość 
kontroli 

Ilość 
zdjęć 

Ilość 
kontroli 

Styczeń 718 31 130 11 - - 26 2 47 4 

Luty 667 28 177 11 16 2 28 4 29 4 

Marzec 808 31 77 5 13 1 45 4 67 4 

Kwiecień 936 30 86 7 46 5 78 10 54 6 

Maj 1110 31 153 8 44 4 63 6 52 4 

Czerwiec 1330 30 192 10 15 4 57 7 46 8 

Lipiec 2091 31 359 9 10 1 30 1 26 3 

Sierpień 2217 31 359 9 10 1 30 1 26 3 



  

 
1.9. Monitoring 

 

Od 1.02.2015 r. Straż Miejska w Szczecinku zajmuje się obsługą monitoringu miejskiego. Do 

siedziby straży zostały przeniesione urządzenia, stworzono dwa stanowiska do obsługi monitoringu. 

Do 18.12.2015 r. monitoring obsługiwało 10 osób. Były to osoby bezrobotne zatrudnione w ramach 

robót publicznych. Przygotowując się do przyjęcia tych osób przeprowadziliśmy ich szkolenie 

prowadząc jednocześnie selekcję. Od 18.12.2015 r. przy obsłudze monitoringu było zatrudnionych 

tylko 5 osób, co wydatnie zmniejszyło ilość ujawnianych zdarzeń. 

Operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili 1425 różnego rodzaju zdarzeń, z czego  

w 1282 zdarzeniach interweniowali sami strażnicy miejscy. 78 zdarzeń zostało przekazanych Policji, 10 

Urzędowi Miasta, 6 dla Pogotowia Ratunkowego, 5 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,  

2 zdarzenia dla SOK, 1 PSP a 41 zarejestrowanych zdarzeń innym instytucjom.  573 ujawnione 

zdarzenia dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 390 ujawnionych zdarzeń to 

przypadki nieprawidłowego parkowania samochodów, 137 ujawnionych zdarzeń to przypadki 

zakłócania spokoju i porządku publicznego, 76 ujawnionych zdarzeń to przypadki zaśmiecania terenu, 

uszkodzonych znaków drogowych itp., 73 ujawnione zdarzenia dotyczyły kradzieży, niszczenia mienia  

i innych przypadków dewastacji, 44 przypadki to ujawnienie osób upojonych alkoholem, często 

leżących w miejscach publicznych, 31 zdarzeń to palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem, 24 

zdarzenia to bójki, pobicia Ti., 21 ujawnionych zdarzeń to przypadki żebractwa, 15 przypadków 

dotyczyło rozwieszania ulotek i plakatów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 10 przypadków 

włamań do różnych obiektów i itp. Przestępstw, 10 ujawnionych zdarzeń dotyczyło prowadzenia 

handlu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 5 przypadków to zarejestrowane kolizje lub wypadki 

drogowe, 4 zadymienia i pożary. Ujawniano też inne zdarzenia. Wachlarz ujawnianych zdarzeń jest 

bardzo szeroki. O niektórych zdarzeniach ujawnianych za pomocą monitoringu informowaliśmy media 

publikując filmy z zarejestrowanych zdarzeń. 

 

2. Realizacja zadań szczególnie ważnych  

 

Został uruchomiony telefon alarmowy do straży miejskiej 986, który ma za zadanie ułatwienie 

kontaktu mieszkańcom ze strażą miejską w celu zgłaszania interwencji.  

Zadaniem szczególnie ważnym, na realizację, którego położono największy nacisk jest 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w najbardziej uczęszczanych miejscach. 

Realizując to zadanie Straż Miejska wykonuje służby całodobowe.  

Zadania do służb planowane są po wcześniejszej analizie zdarzeń oraz analizie miejsc 

szczególnie zagrożonych. Na bieżąco uaktualniany jest wykaz takich miejsc. Ssystematycznie 

Wrzesień 1186 30 - - - - - - 8 1 

Październik 899 29 - - - - - - - - 

Listopad 737 30 - - - - - - - - 

Grudzień 371 16 - - - - - - - - 



  

kontrolowano miejsca zbierania się osób spożywających alkohol, kontrolowano znane nam miejsca 

grupowania się zdemoralizowanej młodzieży, klatki schodowe i piwnice. Natychmiast reagowano na 

sygnały o zakłócaniu porządku publicznego. W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców  

o zakłócaniu porządku publicznego i ciszy nocnej szczególnie w dni weekendowe w centrum miasta, 

co jest związane z działalnością lokali oraz sklepu z alkoholem pierwszym półroczu w nocy z piątku na 

soboty oraz z sobót na niedzielę wystawiane były wspólne patrole z jedną z firm ochrony.  

W pierwszym półroczu 2015 r. zrealizowaliśmy 28 takich patroli.  

Zadaniu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podporządkowane są również 

apele do społeczeństwa o poczucie się współodpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku,  

a w szczególności o natychmiastowe sygnalizowanie nam lub Policji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach. Współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Kontrolowany 

jest handel uliczny. Dla możliwości pełniejszego przekazywania wiedzy o działalności Straży Miejskiej 

w Szczecinku jest prowadzona strona internetowa. Przekazujemy tam informacje o podejmowanych 

interwencjach. 

Przez cały rok udostępniamy do badania posiadany alko test. Każdy może przyjść do siedziby 

straży miejskiej i zbadać sobie zawartość alkoholu w  wydychanym powietrzu. Taka możliwość cieszy 

się ogromnym powodzeniem, szczególnie w soboty i niedzielę. Rekordem jest zbadanie trzeźwości 12 

osób, które zgłosiły się do straży.  

W okresie zimowym w przypadku zgłoszeń od kierowców o niemożliwości uruchomienia 

samochodu strażnicy podjeżdżali i pomagali uruchomić samochody korzystając z kabli rozruchowych. 

 

W różnych miesiącach różne zadania miały swój priorytet. Zadaniem szczególnie ważnym  

w okresie zimy była walka z jej skutkami. Docieranie do właścicieli obiektów z płaskimi 

wielkopowierzchniowymi dachami i obligowanie ich do uprzątania zalegającego śniegu. Przymuszanie 

zarządców nieruchomości do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych. Kontrolowanie miejsc 

pobytu osób bezdomnych i wychodzenie do nich z propozycja pomocy. Po stopieniu śniegu zadaniem 

szczególnie ważnym było egzekwowanie sprzątania nieczystości oraz porządkowania terenów.  

Z właścicielami nieruchomości są prowadzone rozmowy w trakcie, których ustalany jest termin na 

uprzątnięcie terenów. Egzekwowanie obowiązków utrzymania terenów w odpowiednim stanie.  

W roku 2015 strażnicy złapali lub przejęli 84 psy i 4 koty, które umieszczone zostały  

w schronisku dla zwierząt. Oprócz tego strażnicy podejmowali inne interwencje w sprawie zwierząt 

potrąconych przez samochody albo zwierząt dziko żyjących na terenie miasta:  

- 7.01.2015 około godziny 15: 20 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję 

do łabędzia, który na ul: JP II i Kościuszki zatamował ruch. Łabędź wszedł na jezdnię ul: Jana 

Pawła II na wysokości ul: Bohaterów Warszawy a następnie przedefilował spokojnym krokiem 

ulicą Jana Pawła II i Kościuszki aż do ronda przy ul: Mierosławskiego powodując olbrzymi 

korek samochodów. W momencie, gdy strażnicy dojechali odpoczywał na rondzie. Tam wraz  

z pracownikiem schroniska łabędzia złapano i przewieziono do schroniska gdzie zajął się nim 

lekarz weterynarii.  



  

- 26.02.2015 ok. 10:45 interwencja w sprawie łabędzia, który połknął żyłkę z haczykiem 

wędkarskim i zaplątał się w żyłkę. Powiadomiono lekarza weterynarii, który dalej podejmował 

interwencję.  

- 27.04.2015 około godziny 10:20 ul: P. Skargi znaleziono kunę, która spadła z dachu. Kunę 

przewieziono do weterynarii.  

- 27.05.2015 ul: Zielona strażacy PSP uratowali ptaka jerzyka a w związku z tym, iż był ranny 

strażnicy przewieźli go do weterynarii.  

- 6.07.2015 na terenach kolejowych przy ul: Kwiatowej strażnicy znaleźli wygłodzonego psa 

przywiązanego do bariery kolejowej.  

- 4.07.2015 strażnicy udzielali pomocy rannemu gołębiowi, którego przekazali do schroniska dla 

zwierząt.  

- 19.07.2015 interwencja w sprawie kota znalezionego w wykopie na ul: 9 Maja, kot został 

wydobyty z wykopu przez Państwową Straż Pożarną.  

- 23.08.2015 r. strażnicy podejmowali interwencję w sprawie psa zakopanego przez dwóch 

mężczyzn na ul: Derdowskiego. Odkopano tam zwłoki psa a sprawę przekazano Policji.  

- 21.09.2015 strażnicy podejmowali interwencję w sprawie stada krów poruszającego się 

samopas na osiedlu Marcelin. 

Realizując zadanie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy 

miejscy zatrzymywali również sprawców przestępstw. Ujęli i przekazali policji 83 osoby. Ujawnili  

15 przestępstw, doprowadzili do miejsca zamieszkania lub ZOZ 127 osób. Osoby bezdomne, które 

wyraziły chęć umieszczenia ich w ośrodkach dla bezdomnych były tam przewożone. W roku 2015  

w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili 14 osób. Zabezpieczyli 22 miejsca zdarzeń, od miejsc 

stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się do miejsc pożarów. Ujęto również 58 nieletnich 

znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub popełniających czyny świadczące o ich 

demoralizacji. 14 nieletnich pod wpływem alkoholu. 1.01.2014 na ul: Staszica znaleziono 

szesnastolatkę bez butów i skarpetek oraz bluzce na krótki rękaw, która zachowywała się jak odurzona 

narkotykami, została przekazana załodze karetki pogotowia ratunkowego. Oprócz tego ujęto 

trzynastolatka na kradzieży części samochodowych, piętnastolatka, który dopuścił się czynnej napaści, 

naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia strażnika, piętnastolatka, który usiłował atakować 

strażnika, 2 nieletnich uciekinierów z zakładów wychowawczych i 2 na usiłowaniu włamania do kiosku. 

Strażnicy kontrolowali kotłownie domowe sprawdzając czy nie są spalane rzeczy, które nie 

powinny być spalane. W okresie tarła ryb systematycznie kontrolowaliśmy kanały i cieki wodne na 

terenie miasta celem przeciwdziałania procederowi kłusownictwa.  

Ciekawsze albo bardziej bulwersujące interwencje to: 

 1.01.2015 r. około godziny 00:10 interwencja w szpitalu gdzie pacjent wszczął awanturę, 

podczas której ubliżał personelowi, wymachiwał rękoma. Jak się okazało mężczyzna znajdował 

się w stanie nietrzeźwości. Po zbadaniu go został przekazany policji. 

 1.01.2015 około godziny 1:40 patrol został wezwany do dziewczyny, którą znaleziono bez 

butów i skarpetek oraz bluzce na krótki rękaw. Dziewczyna zachowywała się jak odurzona 

narkotykami, krzyczała i histeryzowała. Dziewczyna została zabrana przez zespół ratunkowy 

do szpitala. 



  

 W dniu 2.01.2015 r. około godziny 13:30  dyżurny Straży Miejskiej został telefonicznie 

poinformowany o kradzieży metalowych słupków ogrodzeniowych z terenu Szkoły 

Podstawowej nr 1. Zgłaszający opisał wygląd sprawców oraz trasę, jaką się poruszają. 

Wysłany na miejsce patrol ujął dwie osoby to jest mężczyznę, który niósł dwa słupki oraz 

kobietę, która na wózku dziecięcym wiozła kolejne dwa słupki. Oboje ujętych wraz  

z odzyskanymi słupkami ogrodzeniowymi zostało przekazanych policji. 

 8.01.2015 około godziny 16 Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku została poinformowana 

o mężczyźnie leżącym na ulicy Wodociągowej. Po przyjeździe na miejsce i potwierdzeniu tego 

zdarzenia policjanci wzywają do leżącego mężczyzny zespół ratunkowy i odjeżdżają. 

Ratownicy po stwierdzeniu, że mężczyzna to bezdomny upojony alkoholem wzywają na 

miejsce Straż Miejską, a Straż Miejska nie posiada żadnych możliwości, aby mężczyzna ten 

wytrzeźwiał, nie posiada ani Policyjnej Izby Zatrzymań ani pomieszczeń gdzie mógłby taki 

zostać poddany obserwacji. Okoliczne ośrodki dla bezdomnych również odmawiają 

przyjmowania osób w takim stanie.  

 9.01.2015 r. około godziny 20:00 patrol Straży Miejskiej podczas patrolowania ulicy Wiejskiej 

zauważył mężczyznę jadącego rowerem bez wymaganego oświetlenia. Gdy strażnicy zbliżali 

się do niego gwałtownie zjechał do osi jezdni. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że 

mężczyzna znajduje się w stanie nietrzeźwości. W wydychanym powietrzu miał 2 promile 

alkoholu. 

 11.01.2015 około godziny 0:10 podczas patrolowania ul: Jana Pawła II patrol został 

poinformowany o mężczyźnie leżącym przy rzeczce. Na miejscu zastano mężczyznę upojonego 

alkoholem, którego doprowadzono do miejsca zamieszkania. 

 13.01.2015 r. około godziny 19:40 strażnicy miejscy patrolując ulicę Wyszyńskiego zauważyli 

mężczyznę, który przeszedł przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w chwili nadawania 

światła czerwonego. Mężczyzna poszedł do NETTO a strażnicy za nim. Po chwili, gdy 

wychodził ze sklepu został przez strażników wylegitymowany. Podczas legitymowania go,  

z pod jego kurtki zaczęły wypadać czekolady. Widząc to zaczął uciekać. Ucieczka nie trwała 

zbyt długo. Został przez strażników ujęty. Podczas tego wyrywał się, szarpał oraz zadawał 

kopnięcia  

i uderzenia, zachowywał się jak odurzony narkotykami, wobec czego został obezwładniony 

przy użyciu siły fizycznej i kajdanek. Jak się okazało mężczyzna ten w sklepie Netto dokonał 

kradzieży czekolad, co zostało potwierdzone na nagraniach monitoringu. Na miejsce wezwano 

patrol Policji, któremu go przekazano. 

 15.01.2015 r. około godziny 15:05 strażnicy podejmowali interwencję w sprawie dokonanych 

zniszczeń na ul: Kamiennej. Świadek zdarzenia wskazał grupkę osób, która brała w tym 

udział. Na miejscu strażnicy wylegitymowali 4 nieletnich, z których jeden przyznał się do 

zniszczenia lampy oświetlającej wejście do klatki schodowej. Cała czwórka została przekazana 

patrolowi policji. 

 18.01.2015 r. około godziny 4:25 patrol złożony ze strażnika i policjanta został wezwany na 

interwencje do jednego z bloków gdzie na schodach miał leżeć mężczyzna. Po wejściu do 

klatki schodowej napotkano młodego mężczyznę schodzącego z góry. W związku z tym, że 



  

zachowywał się nerwowo i dziwnie sprawdzono kieszenie jego odzieży w wyniku, czego 

ujawniono zawiniątko z suszem przypominającym marihuanę. Mężczyzna ten został 

przekazany policji.  

 18.01.2015 około godziny 16:55 na ul: E. Plater patrol Straży Miejskiej zauważył rowerzystę 

jadącego bez wymaganego oświetlenia. Po jego zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 

mężczyzna ten znajduje się w stanie nietrzeźwości. Mężczyznę tego strażnicy przekazali Policji 

 18.01.2015 r. około godziny 20:05 podczas patrolowania ulicy Cieślaka strażnicy zauważyli 

rowerzystę jadącego bez wymaganego oświetlenia. Po jego zatrzymaniu do kontroli okazało 

się, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. Rowerzysta został przekazany patrolowi policji. 

 19.01.2015 r. około godziny 9:10 strażnicy ujawnili trzy znaki drogowe, które zostały 

wyrwane. Jeden na ul: 28 Lutego „Koniec drogi dla rowerów” oraz na ul: Grudziądzkiej znak 

„Nakaz jazdy w prawo” oraz” Ustąp pierwszeństwa przejazdu”. 

 19.01.2015 r. około godziny 14:55 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie, 

iż grupa osób rozbiera samochód, który stoi porzucony przy garażach na oś. Zachód. 

Samochód ten wcześniej został przewrócony na dach. Po przyjeździe patrol zastał trzy osoby 

rozkręcające ten samochód. Twierdziły one, iż maja na to pozwolenie z Policji, co było 

niemożliwe. O tym fakcie powiadomiono dyżurnego KPP w Szczecinku a całą trójkę 

przekazano dla patrolu policji. 

 19.01.2015 około godziny 17:30 strażnicy podejmowali interwencję wobec starszego 

mężczyzny leżącego na ławce przy ul: Spółdzielczej. W związku z tym, iż mężczyzny nie 

można było obudzić ani nawiązać kontaktu na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Okazało 

się, że mężczyzna miał atak padaczki. Został przez ratowników zabrany do szpitala. 

 20.01.2015 r. około godziny 18:20 patrol Straży Miejskiej został wezwany na interwencję do 

mężczyzny, który będąc pod wpływem środków odurzających kopał w zaparkowany 

samochód. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zauważyli na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej  

i Gdańskiej mężczyznę, który zatrzymywał przejeżdżające samochody. Mężczyzna ten został 

przez strażników ujęty i przekazany patrolowi policji. Na miejscu była pokrzywdzona, która 

oświadczyła, że mężczyzna ten kopał w jej samochód oraz rzucił w samochód cegłą dokonując 

jego zniszczeń. Przy mężczyźnie znaleziono woreczek z klejem, którym się odurzał. 

 21.01.2015 około godziny 22:50 patrol Straży Miejskiej podejmował interwencję na ul: 

Bohaterów Warszawy wobec bezdomnego, który wszczynał awantury z przechodniami, 

zaczepiał przechodniów i krzyczał do nich wulgaryzmy.  

 22.01.2015 w godzinach 11- 12:25 zabezpieczenie miejsca rozlania oleju na jezdni do czasu 

uprzątnięcia przez zarządcę drogi. 

 22.01.2015 około godziny 20:50 na ul: Dworcowej interwencja wobec czwórki bezdomnych, 

którzy spożywali tam alkohol.  

 24.01.2015 około godziny 12 interwencja na przystanku komunikacji miejskiej przy ul: Jana 

Pawła II gdzie młody mężczyzna leżał na ławce i zwracał. Mężczyzna ten znajdował się pod 

wpływem alkoholu dodatkowo twierdził, że używał dopalaczy. Mężczyznę tego przekazano dla 

załogi karetki pogotowia ratunkowego. 



  

 26.01.2015 około godziny 7:25 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę Boh. Stalingradu 

zauważył mężczyznę jadącego rowerem, który poruszał się po chodniku zygzakiem. Po 

zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że mężczyzna ten znajduje się w stanie nietrzeźwości. 

Dodatkowo mężczyzna ten posiadał sądownie orzeczony zakaz prowadzenia rowerów za 

wcześniejsze przypadku jazdy rowerem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna ten został 

przekazany policji. 

 26.01.2015 około godziny 15:30 strażniczki miejskie patrolując ulicę Koszalińską zauważyły 

chłopca, który prowadząc rower ciągną za sobą worek. W worku znajdowały się części 

samochodowe. Jak tłumaczył części te znalazł na terenie ogrodów działkowych. W związku  

z tym, że nie można było zidentyfikować części, chłopca tego zwolniono, jednak podjęto 

dalsze czynności. Szybko skontrolowano pobliskie warsztaty samochodowe. W wyniku 

podjętych czynności ustalono świadka, który widział legitymowanego chłopca jak ten 

kilkukrotnie przez dziurę w płocie wchodził na teren warsztatu i kradł tam różnego rodzaju 

części. Następnie strażniczki udały się na pobliski skup złomu gdzie ten nieletni chłopiec już 

usiłował spieniężyć po cenie złomu skradzione części samochodowe. Nieletni przyznał się 

zarówno do tej jak i wcześniejszych kradzieży. Został przekazany Policji.  

 28.01.2015 około godziny 12:25 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie  

o mężczyźnie, który zaczepia przechodniów i żebrze przy sklepie Netto. Po przyjeździe na 

miejsce zastano policjanta, który szarpał się z doskonale nam znanym bezdomnym. Strażnicy 

pomogli policjantowi go obezwładnić. Założono mu kajdanki. Jak ustalono mężczyzna ten 

kopnięciem nogą uszkodził szybę w drzwiach do sklepu. Został przekazany patrolowi Policji.   

 30.01. 2015 około godziny 9:00 asysta dla ZGM przy wejściu do jednego z mieszkań,  

z którego byli zalewani sąsiedzi mieszkający poniżej. Następnie lokatorów tego mieszkania 

przewieziono do szpitala celem przeprowadzenia badań a następnie do ośrodka dla 

bezdomnych w Przeradzi. 

 31.01.2015 około godziny 12:05 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę Kopernika zauważył 

rowerzystę jadącego po chodniku. Po jego zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że 

rowerzysta znajduje się w stanie nietrzeźwości. Na miejsce wezwano patrol policji, któremu 

przekazano rowerzystę. 

 1.02.2015 około godziny 11:55 w Szczecinku na ul: Lipowej patrol Straży Miejskiej patrolując 

ulicę Lipową zauważył rowerzystę jadącego po chodniku. Rowerzysta ten przejechał przez 

przejście dla pieszych. Po jego zatrzymaniu do kontroli okazało się, że znajduje się w stanie 

nietrzeźwości. Rowerzysta został przekazany policji. 

 2.02.2015 około godziny 13:30 strażnicy miejscy zostali telefonicznie wezwani na interwencję 

do mężczyzny, który leżał w klatce schodowej jednego z domów. Na miejscu zastano leżącego 

mężczyznę, który tam zasłabł. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał mężczyznę 

do szpitala. 

 6.02.2015 około godziny 9:15 w Szczecinku przed wejściem do sklepu Netto za pomocą 

monitoringu ujawniono przypadek uprawiania żebractwa przez młodego mężczyznę 

narodowości rumuńskiej. W związku z tym, iż nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów 

mężczyznę tego przekazano policji. Kolejna żebrzącą osobę ujawniono na ul: Bohaterów 



  

Warszawy. Oboje przebywają w Pile a żebranie to ich sposób na zarabianie całkiem niezłych 

pieniędzy. Po pouczeniu opuścili Szczecinek. 

 6.02.2015 około godziny 12:35 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ul: Kaszubską, 

gdzie przed wejściem do klatki schodowej leżał upojony alkoholem mężczyzna. Po przyjeździe 

na miejsce zastano znanego z wielu wcześniejszych interwencji mężczyznę, który był upojony 

alkoholem do nieprzytomności. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do 

szpitala. 

 7.02.2015 około godziny 9:15 strażnicy zostali wezwani na interwencję do autobusu 

komunikacji miejskiej gdzie w autobusie spał upojony alkoholem mężczyzna jeżdżący bez 

biletu. Kiedy mężczyzna został dobudzony zaczął się awanturować krzycząc słowa wulgarne.  

 8.02.2015 około godziny 12:40 w parku miejskim na wysokości ulicy Szczecińskiej strażnicy 

ujawnili trzy uszkodzone lampy oświetleniowe. W każdej brakowało osłony a kable były 

wyciągnięte na zewnątrz. 

 9.02.2015 około godziny 16:30 w kamerach monitoringu zauważono mężczyznę leżącego obok 

jednego z domów. Patrol, który udał się na miejsce zastał dobrze nam znanego bezdomnego, 

który był upojony alkoholem. W związku z tym, że uskarżał się na różnego rodzaju 

dolegliwości na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala. 

 9.02.2015 r. około godziny 17:40 patrolując teren PKS-u strażnicy ujawnili kradzież 8 sztuk 

przęseł ogrodzenia oraz 6 sztuk pokryw studzienek. O fakcie tym powiadomiono PKS. 

 9.02.2015 r. około godziny 23:30 w kamerach monitoringu zauważono jak do budynku, 

w którym znajduje się lokal gastronomiczny podszedł młody mężczyzna odłączył od gniazdka 

zamontowanego na zewnątrz budynku zewnętrzne oświetlenie a podłączył tam ładowarkę do 

swojego telefonu komórkowego. Obsługę lokalu uświadomiono, że dochodzi do takich 

sytuacji. 

 11.02.2015 około godziny 13:30 wezwano strażników na ul: Szczecińską gdzie w klatce 

schodowej jednego z budynków leżał mężczyzna. Po przyjeździe na miejsce zastano dobrze 

nam znanego z wielu wcześniejszych interwencji bezdomnego. Był on upojony alkoholem do 

nieprzytomności. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala. 

 11.02.2015 około godziny 20:10 interwencja na Dworcu PKP gdzie zgłoszono grupę 

bezdomnych spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny. Na miejscu 

wylegitymowano cztery osoby, na które skierowano wnioski o ukaranie. 

 11.02.2015 około godziny 00:20 interwencja wobec grupy osób szarpiących się między sobą 

na ul: Cieślaka. Po wylegitymowaniu jedna z tych osób z uwagi na to, że obawiała się 

pozostałych została odwieziona do miejsca zamieszkania. 

 12.02.2015 r. około godziny 13:20 patrol straży miejskiej udał się na ulicę, Derdowskiego 

gdzie zgłoszono leżącego na chodniku mężczyznę. Na miejscu faktycznie zastano mężczyznę 

upojonego alkoholem, który załatwił w spodnie potrzeby fizjologiczne. Mężczyznę tego 

odwieziono do miejsca zamieszkania i przekazano rodzinie. 

 13.02.2015 r. około godziny 17:40 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę Młyńską zauważył 

rowerzystę jadącego bez wymaganego oświetlenia po jego zatrzymaniu do kontroli okazało 



  

się, że rowerzysta znajduje się w stanie nietrzeźwości W wydychanym powietrzu miał 1,19 

mg/l alkoholu to jest ponad 2 promile. Mężczyzna ten został przekazany policji. 

 13.02.2015 około godziny 0:00 w kamerach monitoringu zauważono jak grupa mężczyzn 

siedząca na ławce przy ul: Wyszyńskiego spożywa alkohol. Na miejsce udał się patrol straży 

miejskiej. Podczas wykonywania czynności służbowych jeden z mężczyzn zaczął oddawać 

mocz na ławkę, na której wcześniej siedział.  

 13.02.2015 r. około godziny 3:15 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył na ul: 

Kościuszki grupkę trzech mężczyzn. Jeden z nich przechodząc obok kosza na śmieci dokonał 

jego zniszczenia kopiąc w niego. Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował całą trójkę  

w tym i sprawcę zniszczenia kosza. Początkowo sprawca wypierał się swojego czynu jednak 

po poinformowaniu o nagraniu całego zdarzenia przyznał się. Początkowo wyraził zgodę na 

przyjęcie mandatu jednak za namową pozostałych odmówił. Podczas wykonywania czynności 

podjechał kierujący samochodem powiadamiając, iż w wyniku uderzania w kosz zniszczony 

przez tego mężczyznę uszkodził samochód. 

 15.02.2015 około godziny 14:20 patrol Straży Miejskiej został wezwany na interwencję do 

grupy 8 osób spożywających alkohol na ul: Dworcowej. Po przyjeździe na miejsce jedna osoba 

uciekła a na miejscu patrol wylegitymował siedem młodych osób. Jeden z legitymowanych  

w dalszym ciągu pił przy strażnikach piwo. 

 15.02.2015 r. około godziny 23:30 interwencja na dworcu PKP wobec grupy bezdomnych 

bijących się między sobą. Po przyjeździe na miejsce wylegitymowano 5 bezdomnych, którzy 

szarpali się między sobą oraz wzajemnie ubliżali 

 18.02.2015 r. około godziny 8:20 strażnicy miejscy zostali telefonicznie wezwani na 

interwencję na ulicę Sikorskiego gdzie na przystanku komunikacji miejskiej leżał mężczyzna. 

Po przyjeździe na miejsce strażnicy udzielili mu pomocy. W związku z tym, że mężczyzna był 

nieprzytomny na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala.  

 18.02.2015 około godziny 15:00 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję do 

szpitala, gdzie przywieziony wcześniej bezdomny w stanie upojenia alkoholowego wszczął 

awanturę. Po interwencji bezdomny wyszedł ze szpitala, jednak nie był w stanie poruszać się  

o własnych siłach, więc pomimo wcześniejszego zachowania został w izbie przyjęć. 

 22.02.2015 r. około godziny 17:20 strażnicy zostali wezwani do mężczyzny leżącego na ul: 

Bohaterów Warszawy. Na miejscu strażnicy zastali mężczyznę leżącego na ławce. Twierdził, że 

cierpi na różnego rodzaju dolegliwości. Na miejsce został wezwany zespół ratunkowy, który 

udzielił mu pomocy. W związku z tym, że znajdował się w stanie nietrzeźwości został 

pozostawiony na miejscu a strażnicy przewieźli go do noclegowni. 

 24.02.2015 około godziny 16:50 strażnicy miejscy zostali wezwani do awanturującego się 

mężczyzny w okolicy placu zabaw przy ul: Ordona. Na miejscu zastano zespół ratownictwa 

medycznego, który udzielał mu pomocy. Mężczyzna ten w dalszym ciągu awanturował się był 

brudny śmierdzący wzbudzał obrzydzenie wśród przechodniów. 

 28.02.2015 około godziny 23:40 patrol składający się ze strażnika miejskiego i policjanta 

patrolując ulicę Toruńską zauważył mężczyznę jadącego na rowerze, który na widok 

radiowozu zeskoczył z roweru. Po jego wylegitymowaniu okazało się, że znajduje się w stanie 



  

wskazującym na spożycie alkoholu. Alkotest wykazał 0,43 mg/l alkoholu w wydychanym 

powietrzu. Mężczyzna ten został przekazany Policji. 

 1.03.2015 około godziny 9:00 strażnicy zostali wezwani do mężczyzny leżącego w klatce 

schodowej bloku na ul: Kościuszki. Na miejscu zastano mężczyznę upojonego alkoholem, 

który tam spał. Po obudzeniu go mężczyzna ten opuścił klatkę schodową.  

 1.03.2015 około godziny 13:20 strażnicy zabezpieczali miejsce palenia się śmieci przy 

pustostanie na ul: 28 Lutego. Po zagaszeniu ognia przez Państwową Straż Pożarną. Strażnicy 

przejęli ten obiekt z odpowiednimi zaleceniami dla właściciela. 

 4.03.2015 r. około godziny 0:25 podczas wspólnego patrolu strażnika i policjanta zatrzymano 

do kontroli kierującego samochodem osobowym. Jak się okazało kierowca znajdował się  

w stanie nietrzeźwości. 

 7.03.2015 około godziny 7:20 strażnicy zostali poinformowani o zniszczeniu farbą w sprayu 

drzwi wejściowych do klatki schodowej na ul: Połczyńskiej 4 

 8.03.2015 około godziny 4:20 w kilku miejscach Szczecinka doszło do podpalenia kontenerów 

na śmieci. Dzięki współpracy operatorów kamer monitoringu oraz patrolu udało się ująć 

podpalacza, który swoje wybryki nagrywał telefonem komórkowym. Straty wstępnie oceniono 

na 3,5 tys złotych. 

 10.03.2015 około godziny 14:20 strażnicy zabezpieczyli do czasu zabezpieczenia przez PWiK 

miejsce kradzieży pokrywy od studzienki kanalizacyjnej na terenie strefy ekonomicznej. 

 10.03.2015 r. około godziny 16:10 patrolując teren parku miejskiego na wysokości Zakładu 

Karnego strażnicy zauważyli mężczyznę, który pił tam piwo. Wylegitymowany tłumaczył się, że 

właśnie wyszedł z Zakładu Karnego i żegna się z kolegą.  

 10.03.2015 około godziny 17:50 strażnicy miejscy zostali wezwani na interwencje na ul: 28 

Lutego do dwójki bezdomnych, którzy spożywali tam alkohol i awanturowali się. Bezdomni 

zostali wylegitymowani i uspokojeni. 

 10.03.2015 około godziny 20:40 patrol Straży Miejskiej został wezwany do budynku, z którego 

ściany odpadł tynk. Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną, która zabezpieczyła 

budynek.  

 11.03.2015 r. około godziny 9:10 strażnicy miejscy zostali wezwani na interwencję do sklepu 

przy ul: Armii Krajowej gdzie na podłodze miał leżeć mężczyzna. Po przyjeździe na miejsce 

zastano mężczyznę upojonego alkoholem, który nie był w stanie stać o własnych siłach. 

Mężczyźnie temu strażnicy udzielili pomocy, a następnie przewieźli do szpitala gdzie pozostał 

na obserwacji.  

 12.03.2015 około godziny 21:35 w kamerach monitoringu miejskiego ujawniono jak jedna  

z dwóch osób tj. młoda kobieta przechodząc ulica 1 Maja kopnięciem nogi przewróciła kosz ze 

śmieciami. Na miejsce udał się patrol Straży Miejskiej, który osoby te wylegitymował na Placu 

Wolności. Kobieta ta po interwencji strażników ustawiła kosz na swoim miejscu i pozbierała 

rozsypane śmieci.  

 13.03.2015 około godziny 19:25 interwencja w noclegowni gdzie jeden z przebywających tam 

dostał ataku padaczki. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który 

udzielił mężczyźnie pomocy 



  

 14.03.2015 r. około godziny 0:20 na Placu Wolności w kamerach monitoringu zauważono 

osobę leżącą na ławce.  Została podjęta tam interwencja wobec czwórki młodych osób. 

Leżąca na ławce osiemnastolatka znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego. Z uwagi na 

jej stan na miejsce wezwano zespół ratunkowy który zabrał kobietę do szpitala celem 

udzielenia jej pomocy medycznej. 

 15.03.2015 r. około godziny 13:05 dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany  

o nadmiernym zadymieniu na ul: Szczecińskiej. Po przyjeździe na miejsce ustalono posesję,  

z której następowało zadymienie. Po wejściu na teren posesji i skontrolowaniu przydomowej 

kotłowni, czym jest opalane, ustalono, że spalany jest tylko węgiel. W momencie, gdy 

właściciel posesji wygasił piec to okazało się, że zapaleniu uległy sadze w kominie. Na miejsce 

strażnicy wezwali Państwową Straż Pożarną, która ugasiła palące się sadze. 

 17.03.2015 r. około godziny 12:40 po telefonicznym patrol udał się na ul: Przemysłową gdzie 

przed sklepem zastał dobrze nam znanego bezdomnego, który zaczepiał klientów żebrząc  

o pieniądze. W związku z tym, że mężczyzna ten przewracał się został przez strażników 

przewieziony do szpitala. Po przebadaniu przez lekarza opuścił szpital.   

 17.03.2015 około godziny 15:20 dyżurny Straży Miejskiej został telefonicznie poinformowany  

o mężczyźnie leżącym na chodniku przy ul: Sikorskiego. Patrol, który się udał na miejsce 

zastał mężczyznę leżącego na całej szerokości chodnika. W związku z jego stanem na miejsce 

wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala. 

 17.03.2015 około godziny 20:15 w kamerach monitoringu miejskiego operator zauważył na  

ul: 1 Maja czwórkę młodych osób. Były to trzy kobiety i mężczyzna. Zauważył jak jedna  

z kobiet przewrócił kosz na śmieci. Patrol, który został tam wysłany wylegitymował całą 

czwórkę w tym i sprawczynię.  

 18.03.2015 około godziny 8:00 strażnicy zabezpieczali miejsce kolizji drogowej przy 

skrzyżowaniu ul: Kościuszki i Jeziorna. 

 19.03.2015 około godziny 14:30 podczas patrolowania ul: Mierosławskiego strażnicy zostali 

przez przechodniów wezwani do mężczyzny leżącego na pobliskim parkingu. Mężczyzna był 

upojony alkoholem. Po jego obudzeniu strażnicy zaprowadzili go do mieszkania. 

 W dniu 25.03.2015 godz.  2.25-2.30 operatorka monitoringu zauważyła ulatniający się dym 

przy wejściu do jednego z lokali gastronomicznych. Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej 

stwierdził, iż dym wydobywa się z kosza na śmieci. Palące się w koszu śmieci zostały zalane 

wodą. 

 27.03.2015 około godziny 13:00 strażnicy zostali wezwani na interwencję na przystanek 

komunikacji miejskiej gdzie ma siedzieć dziwnie zachowujący się mężczyzna, który mówi, że 

się powiesi. Mężczyzna miał posiniaczoną twarz i zabandażowaną rękę. Twierdził, że dzień 

wcześniej usiłował popełnić samobójstwo podcinając sobie żyły. Mężczyznę tego strażnicy 

przewieźli do zakładu psychiatrycznego jednak z uwagi na jego stan nietrzeźwości nie został 

tam przyjęty w związku, z czym pozostawiono go pod nadzorem medycznym w izbie przyjęć 

szpitala. 



  

 W dniu  29.03.2015 około godziny 3:00 obsługa monitoringu zauważyła bójkę przy jednym  

z lokali. Na miejscu interwencję podjął patrol złożony ze strażnika i policjanta. W wyniku 

interwencji jedna osoba została dowieziona na Policję i osadzona w PDOZ. 

 3.04.2015 r. około godziny 7:10 strażnicy miejscy patrolując ul: Dworcową zauważyli trzech 

mężczyzn niosących ze sobą metalowy trzepak. Twierdzili, że trzepak znaleźli przy śmietniku. 

Po powiadomieniu Policji i wylegitymowaniu zwolniono ich. Około godziny 8:40 ze strażą 

miejską skontaktował się pokrzywdzony twierdząc, że trzepak został skradziony na jego 

szkodę. Po uzyskaniu takiej informacji strażnicy udali się na pobliski skup złomu gdzie trepak 

został zaniesiony. Tam pomimo tego, iż właścicielka skupu została zobowiązana do 

zabezpieczenia go został już pocięty. 

 3.04.2015 około godziny 20:30 strażnicy zostali wezwani na interwencję do jednego ze 

sklepów do awanturującego się mężczyzny. Na miejscu zastano pijanego mężczyznę, który 

pod adresem ekspedientek oraz przechodniów wykrzykiwał wulgaryzmy. Po wylegitymowaniu 

go i uspokojeniu mężczyzna został zwolniony.  

 3.04.2015 r. około godziny 11:50 w kamerach monitoringu miejskiego w parku zauważono 

grupę chłopców, którzy mijane słupy oświetleniowe oklejali nalepkami z napisem Darzbór. 

Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował piątkę młodzieńców w wieku od 14 do 17 lat.  

 4.04.2015 około godziny 18:50 na ul: Kościuszki strażnicy udzielali pomocy mężczyźnie, który 

przewrócił się rozcinając sobie policzek. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał 

go do szpitala. 

 4.04.2015 około godziny 23:35 patrol mieszany składający się ze strażnika miejskiego  

i policjanta został wezwany na interwencję do grupy młodzieży awanturującej się na ul: 

Wyszyńskiego. Na miejscu wylegitymowano trzy młode kobiety w wieku od 17 do 20 lat, które 

są już doskonale znane z wielu wcześniejszych interwencji. Najbardziej agresywna została 

doprowadzona do miejsca zamieszkania. 

 5.04.2015 około godziny 22:25 patrol składający się ze strażnika miejskiego i policjanta został 

wezwany na Plac Wolności gdzie zgłoszono spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Na 

miejscu zastano dwóch mężczyzn pijących tam piwa. Jeden z nich był z rowerem. Na widok 

patrolu wsiadł na rower i zaczął uciekać. Po jego zatrzymaniu okazało się, że w wydychanym 

powietrzu ma ponad promil alkoholu. 

 6.04.2015 około godziny 20:00 w kamerach monitoringu miejskiego zauważono jak na 

parkingu za ratuszem trzy dziewczyny wyrywają szczeble z ławki a następnie tymi szczeblami 

niszczą elewację murku. Jedna z nich na widok patrolu zaczęła uciekać. Na miejscu strażnicy 

ujęli te trzy sprawczynie doskonale już znane z wielu wcześniejszych interwencji. Podczas 

interwencji cała trójka zachowywała się agresywnie i wulgarnie. Odmawiały wykonywania 

poleceń. Policja odmówiła wykonywania w tej sprawie jakichkolwiek czynności w związku,  

z czym dziewczyny zostały zwolnione. Po dziesięciu minutach patrol podjął z powrotem 

interwencję, gdyż pomimo wcześniejszej interwencji dziewczyny te w dalszym ciągu 

dokonywały zniszczeń. 

 7.04.2015 r. dalsza część działalności tej samej grupy „dzieci”. Około godziny 22:15  

w kamerach monitoringu miejskiego ujawniono jak ta sama grupa na parkingu za ratuszem 



  

dokonuje zniszczenia ławki, murku oraz usiłuje wyrwać znak drogowy. Tam interweniuje 

policja. Około godziny 22:35 operator monitoringu zauważa jak dziewczyna będąca w tej 

samej grupie kopie i wywraca kosze na śmieci przed ratuszem oraz wywraca ławkę. Na 

miejsce udał się patrol złożony ze strażnika miejskiego i policjantki. Na widok radiowozu 

dziewczyna ucieka w kierunku ul: 1 Maja jednak zostaje rozpoznana przez strażnika 

miejskiego a dane potwierdzone przez osoby z tej grupy. Około godziny 23:00 ta sama grupa 

kopie i wywraca kosze na śmieci przy ul: 9 Maja i Wyszyńskiego.  

 9.04.2015około godziny 1:10 strażnicy miejscy pełniący służbę w na terenie miasta otrzymali 

informację o włamaniu do jednego z kiosków RUCH znajdującego się przy ul: Wyszyńskiego. 

Przy dojeżdżaniu na miejsce sprawcy rzucili się do ucieczki. Na miejscu została uszkodzona 

roleta antywłamaniowa a sprawcy nie zdążyli się włamać. 

 9.042015 r. około godziny 13:00 strażnicy miejscy zostali wezwani na interwencję na ul: 

Lipową. Jak wynikało ze zgłoszenia, że znajdującego się tam lokalu gastronomicznego 

wydobywał się dym. Po przyjeździe na miejsce fakt potwierdzono dym wydobywał się z lokalu 

Kebab. Lokal był zamknięty i nikogo w nim nie było. Dodatkowo z zebranych informacji 

wynikało, że w środku mogą znajdować się butle z gazem. Na miejsce wezwano Państwową 

Straż Pożarną. W ostatniej chwili przed wejściem strażaków do tego lokalu na miejscu zjawił 

się właściciel. W środku dymiło się mięso pozostawione we włączonym piecyku. 

 9.04.2015 około godziny 15:45 strażnicy podejmowali interwencję w jednej z placówek 

opiekuńczo wychowawczych, w której dwójka wychowanków – uczniów znajdowała się pod 

wpływem alkoholu. Po udokumentowaniu ich stanu trzeźwości wychowankowie pozostali  

w placówce natomiast informacja o ich stanie i zachowaniu trafi do właściwych instytucji. 

 10.04.2015 r. około godziny 15:35 patrol Straży Miejskiej na ul: Słupskiej zauważył palące się 

trawy na łąkach. Na miejsce strażnicy wezwali Straż Pożarną, która ugasiła pożar. 

 19.04.2015 r. około godziny 20:50 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył na Placu 

Wolności jak dobrze nam już znana grupa młodzieży wyrywa kwiaty na klombach. Na miejscu 

strażnicy wylegitymowali trzy młode kobiety w wieku od 18 do 22 lat obok nich znajdowały się 

powyrywane kwiaty. W trakcie interwencji podjechał na rowerze również młody mężczyzna, 

który przed przyjazdem strażników odjechał rowerem, a również brał udział w tych 

zniszczeniach. Jak się okazało mężczyzna ten znajdował się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna 

został przekazany Policji. 

 20.04.2015 r. około godziny 0:15 na ul: Koszalińskiej patrol złożony ze strażnika miejskiego  

i policjantki zatrzymał do kontroli rowerzystę jadącego bez wymaganego oświetlenia, 

zygzakiem po chodniku. Po jego zatrzymaniu okazało się, że w wydychanym powietrzu ma 

prawie dwa promile alkoholu.  

 23.04.2015 r. około godziny 15:20 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę 28-lutego zauważył 

dwóch mężczyzn, którzy bili się. Mężczyzn rozdzielono.  

 24.04.2015 około godziny 0:40 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę 

załatwiającego potrzebę fizjologiczną na środku Placu Wolności do fontanny. 



  

 25.04.2015 około godziny 8:55 interwencja na ul: 28-lutego w stosunku do mężczyzny 

upojonego alkoholem, który leżał na ławce. Mężczyzna ten został przewieziony do szpitala  

i poddany badaniu lekarskiemu. 

 25.04.2015 około godziny 10:25 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące 

wykonywania prac budowlanych na wysokości bez zabezpieczeń. Na miejscu właściciel firmy 

został pouczony o obowiązku egzekwowania przepisów BHP od pracowników. 

 26.04.2015 około godziny 17:20 dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany telefonicznie, 

iż grupa nieletnich wyciąga z jednego z garaży metalowe rury. Patrol, który udał się na 

miejsce zauważył czwórkę nieletnich, którzy nieśli ze sobą namiot ogrodowy z rurkami. Trójka 

uciekła natomiast nieletni niosący namiot nie potrafił wskazać skąd go wziął. Po chwili do 

niego dołączyła trójka pozostałych. Nieletni zostali przekazani patrolowi policji. 

 29.04.2015 około godziny 20:25 patrolując ulicę Polną radiowóz Straży Miejskiej zatrzymał się 

przed przejściem dla pieszych celem przepuszczenia pieszego. W tym momencie w tył 

radiowozu uderzył kierujący samochodem jadący z tyłu. W wyniku uderzenia uszkodzeniu 

uległ radiowóz a jeden ze strażników doznał uszczerbku na zdrowiu. 

 30.04.2015 około godziny 19:15 dyżurny Policji przekazał interwencję dotyczącą obnażania się 

przez mężczyznę na ul: Kopernika. Po przyjeździe na miejsce strażnicy ujęli mężczyznę, który 

na widok radiowozu usiłował się oddalić. Świadek zdarzenia potwierdził, że zatrzymanym jest 

mężczyzna, który wcześniej obnażał się przed idącymi kobietami. 

 1.05.2015 około godziny 13:25 dyżurny Straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie  

o mężczyźnie leżącym na chodniku ulicy Boh Warszawy. Patrol Straży Miejskiej, który udał się 

na miejsce zastał leżącego mężczyznę, któremu z nosa leciała krew oraz dostawał drgawek. 

Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia ratunkowego, która zabrała tego mężczyznę do 

szpitala. 

 2.05.2015 około godziny 21:20 patrol Straży Miejskiej na Pl. Wolności podejmował interwencję 

wobec grupki młodzieży. Dwaj chłopcy przebywający w tej grupie usiłowali uciec. Jeden z nich 

został ujęty w klatce schodowej na ul: Sadowej gdzie uciekł. Jak się okazało chłopiec ten to 

uciekinier z ośrodka wychowawczego. W okolicy ul: 1 Maja kopał kosz na śmieci. Podczas 

zatrzymania zachowywał się jak pod wpływem środków odurzających. Niezwykle agresywny, 

Został przekazany Policji. 

 4.05.2015 około godziny 1:05 na ul: Wyszyńskiego patrol, Straży Miejskiej zauważył 

rowerzystę, który jechał bez wymaganego oświetlenia zamiast ścieżką dla rowerzystów to 

jezdnią. Został przez strażników wylegitymowany. Jak się okazało mężczyzna ten znajdował 

się w stanie nietrzeźwości. Został przekazany Policji 

 11.05.2015 około godziny 23:25 podczas patrolowania ul: Niecałej patrol złożony z Policjanta  

i strażnika miejskiego zatrzymał do kontroli rowerzystę poruszającego się bez wymaganego 

oświetlenia. Jak się okazało rowerzysta znajdował się w stanie nietrzeźwości. 

 12.05.2015 około godziny 20:25 operator kamer monitoringu zauważył jak młodzieniec 

siedzący na przystanku komunikacji miejskiej pisze po nim. Patrol, który udał się na miejsce 

zastał nieletniego, który zaznaczył przystanek swoimi inicjałami. Napis został przez niego 

usunięty a nieletniego przekazano opiekunowi. 



  

 21.05.2015 około godziny 6:30 patrol straży miejskiej patrolując ulice Kościuszki zauważył 

mężczyznę opartego o ogrodzenie, który nie mógł się poruszać. Mężczyzna twierdził, że jest 

chory. Mężczyznę odwieziono do szpitala celem udzielenia mu pomocy lekarskiej. 

 20.05.2015 r. około godziny 11:00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie  

o dwóch mężczyznach, którzy ukradli na ul: Spółdzielczej właz od studzienki kanalizacyjnej. 

Patrol, który udał się na miejsce zastał opisanych mężczyzn już wychodzących ze skupu 

złomu. Okazało się, że skradziony właz już zdążyli spieniężyć. Obaj zostali przekazani Policji. 

 22.05.2015 strażnicy udzielili pomocy mężczyźnie, który zasłabł na placu Winnicznym. Na 

miejsce strażnicy wezwali zespół ratunkowy, który zabrał mężczyznę do szpitala. 

 23.05.2015 około godziny 10:20 operator kamer monitoringu wizyjnego zaobserwował, jak 

chłopiec zrywa plakat wyborczy jednego z kandydatów na Prezydenta. Na miejsce został 

wysłany patrol Straży Miejskiej, który ustalił sprawcę po podanym rysopisie. Jak się okazało 

był to nieletni. O sprawie powiadomiono Policję. 

 24.05.2015 około godziny 19:00 wezwano strażników na interwencję do mężczyzny leżącego 

przy skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego i Winnicznej. Na miejscu strażnicy zastali leżącego 

upojonego alkoholem do nieprzytomności mężczyznę. Z uwagi na jego stan na miejsce 

wezwano załogę karetki pogotowia ratunkowego, która zabrała go do szpitala. 

 24.05.2015 r. około godziny 21:40 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację o mężczyźnie 

leżącym na przystanku komunikacji miejskiej. W związku z tym, że mężczyzna nie mógł 

poruszać się o własnych siłach został przewieziony do szpitala. 

 25.05.2015 około godziny 20:00 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję na ul: 

28 Lutego gdzie grupa młodzieży miała spożywać alkohol i zakłócać porządek publiczny.  

Na miejscu zastano cztery osoby, z czego dwie swoim zachowaniem zakłócały porządek 

publiczny. Podczas wykonywania czynności służbowych z nieletnim, który się tam znajdował 

jeden z „młodzieńców” zaatakował strażnika miejskiego w wyniku, czego strażnik był 

zmuszony użyć siły fizycznej i go obezwładnić. W tym czasie kolejny młodzieniec rzucił się 

atakując strażników. Również został obezwładniony. W wyniku tego jeden ze strażników 

doznał obrażeń ciała, a obaj mają zniszczone mundury. Sprawcy zostali przekazani Policji  

i osadzeni w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia. Są to osoby w wieku 18 i 19 lat. 

 2.06.2015 około godziny 23:10 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył jak na ul: 

Boh Warszawy nieznany mężczyzna wyrywa metalowe pokrywy do zsypów piwnicznych.  

W momencie, kiedy patrol został skierowany w to miejsce mężczyzna ten z wyrwaną klapą 

uciekał. Został ujęty przez strażnika i przekazany Policji.  

 5.06.2015 około godziny 7:40 podczas patrolowania miasta strażnicy zauważyli mężczyznę, 

który na ręcznym wózku ciągnął metalowe przęsło bramy od ogrodzenia. Mężczyzna nie był  

w stanie określić jej pochodzenia w związku z tym został przekazany policji.  

 8.06.2015 Około godziny 13:20 w kamerach monitoringu zauważono mężczyznę, który na 

wózku ręcznym ciągnął metalowe przęsło ogrodzenia. Jak się okazało było to przęsło  

z ogrodzenia prywatnej działki. 



  

 8.06.2015 około godziny 22:40 strażnicy miejscy patrolując ul: 28 Lutego zauważyli bojkę 

pomiędzy trzema osobami. Jeden mężczyzna leżał na ziemi a drugi bił go po twarzy i kopał. 

Osoby rozdzielono i wylegitymowano. 

 8.06.2015 około godziny 23:15 interwencja na ul: Winnicznej gdzie grupa młodzieży spożywa 

alkohol i rzuca w blok jajkami. Na miejscu zastano 6 doskonale znanych osób z wcześniejszych 

interwencji, które zostały wylegitymowane. Świadek, który zjawił się na miejscu potwierdził, iż 

to te osoby rzucały jajkami, że te osoby ubliżały mu. W trakcie interwencji w dalszym ciągu 

osoby te obrzucały świadka wyzwiskami. Grozili świadkowi zniszczeniem samochodu  

i pobiciem. Wyzywali również strażników. 

 10.06.2015 godzina 9:00 strażnicy zostali wezwani na interwencję do mężczyzny leżącego na 

ulicy. Po przyjeździe na miejsce zastano tam już załogę karetki pogotowia ratunkowego, która 

mężczyznę zdążyła przebadać. Jak się okazało mężczyzna ten zasłabł. Strażnicy odwieźli go do 

miejsca zamieszkania. 

 11.06.2015 r. około godziny 22:15 na Placu Wolności interwencja wobec grupy młodzieży, 

która tam spożywała alkohol i zakłócała porządek publiczny. Na miejscu strażnicy zastali trzy 

znane nam z wielu wcześniejszych interwencji osoby, z których najbardziej agresywna była 

osiemnastolatka.  

 13.06.2015 r. około godziny  9:30 patrol został wezwany na interwencję do kobiety, która 

zasłabła przy ulicy Jagiełły. Kobietą tą strażnicy odprowadzili do miejsca zamieszkania. 

 13.06.2015 około godziny 12:30 strażnicy zostali wysłani na interwencję do mężczyzny, który 

upojony alkoholem leżał na ul: Podgórnej. Załoga karetki pogotowia ratunkowego stwierdziła, 

iż jest on upojony alkoholem. Strażnicy doprowadzili go do miejsca zamieszkania. 

 13.06.2015 około godziny 15:15 operator kamer zauważył jak grupka osób spożywa alkohol 

przy wieży Bismarcka. Patrol skierowany w to miejsce zastał tam dwójkę nieletnich. Obaj 

nieletni zostali przekazani opiekunom. 

 14.06.2015 br. około godziny 3:00 operator kamer monitoringu zauważył jak na skrzyżowaniu 

ulic Rzemieślniczej i Wyszyńskiego młody mężczyzna kopie znak drogowy. Był to doskonale 

znany nam z wielu wcześniejszych interwencji dwudziestolatek. Na miejsce został wysłany 

patrol zmotoryzowany, który podjął interwencję wobec tego mężczyzny na parkingu przy 

sklepie Netto. W trakcie wykonywania z nim czynności służbowych do patrolu podeszła 

również znana nam z wcześniejszych interwencji osiemnastolatka, ojej wyczynach już 

wielokrotnie informowaliśmy. Dziewczyna ta zaczęła przeszkadzać w interwencji. Zaczęła się 

kłócić z tym mężczyzną. Na drodze jej stanęła strażniczka, więc dziewczyna zaatakowała 

strażniczkę miejską. Złapała ją za mundur i zaczęła szarpać. Dziewczyna złapana przez 

strażniczkę zaczęła uderzać ją rękoma. Dziewczyna została obezwładniona i umieszczona  

w radiowozie. W trakcie dalszej interwencji ta osiemnastolatka kopała nogami w drzwi 

radiowozu, ubliżała strażnikom a strażniczce słowami wulgarnymi groziła pobiciem jej dzieci. 

Dziewczyna ta została doprowadzona do KPP w Szczecinku i osadzona w PDOZ do 

wytrzeźwienia. 

 16.06.2015 około godziny 1:05 patrol zmotoryzowany Straży Miejskiej zauważył jak kierujący 

samochodem osobowym niestosując się do obowiązujących zakazów skrętu w prawo  



  

a następnie zakazu wjazdu wjechał na ulicę Ordona i tam zatrzymał się. Podczas 

legitymowania kierującego strażnicy wyczuli od niego woń alkoholu. Na miejsce został 

wezwany patrol Policji, który sprawdził trzeźwość kierowcy. Jak się okazało kierujący  

w wydychanym powietrzu miał ponad promil alkoholu, oprócz tego nie posiadał uprawnień do 

kierowania pojazdami. 

 16.06.2015 r. około godziny 23:20 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważy jak na 

placu wolności młodzieniec złamał drzewko zasadzone tam na klombie. Pomimo tego, że 

natychmiast został wysłany tam radiowóz młodzieniec uciekł. Na miejscu wylegitymowano 

jego towarzystwo, te same osoby o wybrykach, których już kilkakrotnie informowaliśmy oraz 

ustalono personalia sprawcy.  

 26.06.2015 r. około godziny 19:40 podczas patrolowania terenu OSiR strażnicy zauważyli 

leżącego chłopca na tzw. skejt parku. Zapytany odpowiedział, że chyba złamał nogę. Świadek 

tego zdarzenia zdążył telefonicznie powiadomić o tym matkę chłopca. Strażnicy wezwali na 

miejsce karetkę pogotowia ratunkowego, a chłopcu została udzielona pierwsza pomoc. 

Chłopiec został zabrany do szpitala.  

 30.06.2015 około godziny 18:35 dyżurny straży miejskiej otrzymał informację o libacji 

odbywającej się w jednym z garaży przy ul: Słowiańskiej. Na miejscu we wskazanym garażu 

strażnicy zastali trójkę bezdomnych, którzy twierdzili, że mają zgodę właściciela garażu na 

przebywanie tam jednak nie potrafili wskazać jego danych a sąsiedzi twierdzili, że bezdomni 

przebywają tam bez zgody właściciela. Cała trójka została przekazana Policji. 

 W nocy z 30.06.2015 na 1.07.2015 r. strażnik pełniący służbę w patrolu zmotoryzowanym 

zauważył jak na terenie rekreacyjnym przy ul: Kopernika mężczyzna wyrywa kwiaty  

z klombów. Jak się okazało mężczyzna ten kradł całe sadzonki kwiatów i chował je do 

reklamówki. Mężczyzna ten został ujęty przez strażnika i przekazany Policji.  

 3.07.2015 około godziny 1:30 patrol straży miejskiej został wysłany do wsparcia patrolu policji 

do sklepu Biedronka na ul: Polnej. Jak się okazało patrol ochrony ujawnił uszkodzoną blachę 

w poszyciu dachu. Zabezpieczono teren, aby uniemożliwić ewentualnemu sprawcy ucieczkę. 

Po przyjeździe kierowniczki sklepu policjanci zaczęli przeszukiwać poddasze sklepu. W tym 

momencie około godziny 3 na poddaszu sklepu usłyszano hałas i z dachu zeskoczył 

mężczyzna, który zaczął uciekać. Mężczyzna ten został dogoniony i obezwładniony przez 

strażników i przekazany policji. Mężczyzna ten dokonał włamania. 

 5.07.2015 około godziny 4:50 operator kamer monitoringu zauważył w parku miejskim 

mężczyznę, który chwiał się na nogach, wyglądał na pijanego a przy sobie posiadał kaburę na 

pasku z jakąś bronią. O fakcie tym powiadomiono policję, patrol, który przybył na miejsce 

znalazł przy tym pijanym mężczyźnie pistolet hukowy, który mu odebrano. 

 5.07.2015 około godziny 18:25 patrol Straży Miejskiej został wezwany na interwencję na 

statek kursujący po jeziorze. W związku z awanturą, którą wszczęło dwóch pijanych mężczyzn 

kapitan zatrzymał statek na wysokości Lelewela. Tam na miejscu patrol zastał dobrze znanego 

z wielu wcześniejszych interwencji mężczyznę, który wszczął na statku awanturę. W związku  

z tym, iż był bardzo agresywny mężczyzna ten został obezwładniony. Na szacunek zasługuje 



  

jeden z pasażerów, który udzielił pomocy strażnikom przy obezwładnieniu tego mężczyzny. 

Awanturnik został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. 

 6.07.2015 około godziny 21:15 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję na ul: 

Kwiatową gdzie od kilku dni znajdował się pies uwiązany od kilku dni do zapory kolejowej. 

Wygłodzonego psa strażnicy odcięli od zapory i przewieźli do schroniska dla zwierząt gdzie 

został pod opieką lekarza weterynarii. 

 7.07.2015 około godziny 12:30 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefonicznie wezwanie na 

interwencję do bezdomnego, który miał się obnażać na terenie przedszkola. Po przyjeździe na 

miejsce zastano wskazanego bezdomnego, który upojony alkoholem leżał przy ogrodzeniu 

przedszkola, za którym bawiły się dzieci. Został obudzony i usunięty z tego terenu, w tym 

samym czasie strażnicy zauważyli kolejnego bezdomnego, który będąc pod wpływem alkoholu 

żądał od klientów sklepu pieniędzy.  

 10.07.2015 około godziny 15:40 wezwano strażników na i interwencję na ul: Przemysłowej 

gdzie mężczyzna doznał ataku padaczki. Na miejscu zastano tego mężczyznę siedzącego na 

krawężniku z zakrwawioną twarzą. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał 

mężczyznę do szpitala. 

 11.07.2015 około godziny 1:05 bójka przed plażą miejską, której uczestniczyło około 20 osób. 

 13.07.2015 około godziny 15:50 patrol straży miejskiej patrolując ulicę myśliwską zauważył 

dwóch mężczyzn niosących kraty okienne. Jak się okazało kraty te zostały wyrwane z budynku 

koszarowego przy ul: Polnej. Mężczyźni ci usiłowali spieniężyć je na skupie złomu. 

 18.07.2015 około godziny 22:42 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył jak na ul: 

Armii Krajowej podjechał samochód osobowy, z którego wysiadł młody mężczyzna. Następnie 

dokonał kradzieży żeliwnej obudowy studzienki kanalizacyjnej. Na widok przejeżdżającego 

samochodu schował się za swoim samochodem. Po przejeździe samochodu obudowę 

studzienki zapakował do samochodu i odjechał. Materiały w tej sprawie zostały przekazane 

Policji. 

 25.07.2015 około godziny 15:25 patrol Straży miejskiej udał się na ul: Jeziorną celem 

udzielenia pomocy dla Państwowej Straży Pożarnej. Jak ustalono lokator jednego z mieszkań 

palił w piecu makulaturę, co spowodowało nadmierne zadymienie a w efekcie wezwanie straży 

pożarnej. 

 24.07.2015  zabezpieczenie imprezy Eska Musik Awards. W trakcie imprezy strażnicy podjęli 

interwencje w stosunku do 62 osób. Między innymi około godziny 22:20 na ul: Polnej strażnicy 

znaleźli pobitego zakrwawionego mężczyznę leżącego na chodniku. Na miejsce wezwano 

zespół ratunkowy oraz około godziny 23 przy ul: Połczyńskiej gdzie młody mężczyzna został 

uderzony w głowę butelką.  

 29.07.2015 około godziny22:30 patrol Straży Miejskiej został wezwany na interwencję przy ul: 

Spółdzielczej do grupy młodzieży, która miała zakłócać tam spokój. Na miejscu nikogo już nie 

zastano, ujawniono wybitą szybę w drzwiach wejściowych do klatki schodowej oraz dużą ilość 

krwi na drzwiach i ścianach. W wyniku podjętych czynności udało się ustalić personalia 

sprawcy, o czym została poinformowana Policja.  



  

 5.08.2015 około godziny 19:45 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył jak 

mężczyzna przewraca ławki na Placu Wolności. Patrol, który udał się na miejsce 

wylegitymował doskonale nam znanego z wielu wcześniejszych interwencji mężczyznę, który 

po wyjściu z zakładu karnego wrócił do dotychczasowych przyzwyczajeń. Podczas interwencji 

był pijany wulgarny. Na mężczyznę tego zostanie skierowany wniosek o ukaranie. Po około 15 

minutach ponowna interwencja wobec tego mężczyzny z powodu zakłócania przez niego 

porządku publicznego. 

 8.08.2015 około godziny 18 dyżurny SM został poinformowany o grupie młodych mężczyzn 

spożywających alkohol i zakłócających porządek przed sklepem Maximus. W momencie, kiedy 

patrol Straży miejskiej podjął interwencję znajdowali się już przed barem Kebab na ul: 

Wyszyńskiego. Tam w dalszym ciągu spożywali alkohol i zakłócali porządek publiczny. 

Strażnicy wylegitymowali tam cztery osoby z dziesięciu tam przebywających. Po 

wylegitymowaniu zaczęli ubliżać strażnikom wykrzykując słowa wulgarne i uciekać w kierunku 

ul: Lipowej. Jeden z tych mężczyzn zapędził się aż do Biedronki gdzie maczetą rozbijał arbuzy. 

Dopiero tam podjęli interwencję policjanci i zatrzymali go na ul: Lipowej. Jak się okazało około 

godziny 14 ta sama grupa dokonała rozboju na dostawcy towaru kradnąc mu transporter 

piwa. Po wypiciu tego ukradzionego piwa w ten sposób kontynuowali zabawę. 

 10.08.2015 r. około godziny 5:40 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił jak 

mężczyzna dokonuje kradzieży drewna przygotowanego na ognisko przy wieży Przemysława. 

Został ujęty już na ulicy dworcowej i przekazany policji. Wcześniej dokonywał tam kradzieży  

o godzinie 4:55 jednak wtedy nie udało się go ująć. 

 14.08.2015 około godziny 23:00 patrol Straży miejskiej został wysłany na interwencję na ul: 

Pilską gdzie w okolicy stacji paliw miał leżeć mężczyzna. Na miejscu zastano nieprzytomnego 

mężczyznę z rozbitą głową. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy a mężczyźnie strażnicy 

udzielili pierwszej pomocy. Mężczyzna został zabrany do szpitala. 

 15.08.2015 około godziny 21:30 strażnicy patrolując park miejski zauważyli na wysokości 

pomostu przy LO zbiegowisko osób i dwóch mężczyzn szarpiących się ze sobą. Jednym z nich 

był pracownik ochrony, który trzymał mężczyznę wykazującego się niezwykłą agresywnością. 

Mężczyzna ten wykrzykiwał słowa wulgarne, groził. Mężczyzna ten wyglądał jak odurzony 

środkami odurzającymi. W związku z tym, iż policja nie zareagowała na wezwanie, mężczyzna 

ten został przewieziony przez strażników do KPP w Szczecinku.  

 5.09.2015 około godziny 12:50 na ul: Koszalińskiej na przystanku Komunikacji Miejskiej 

strażnicy podejmowali interwencję wobec mężczyzny, który spożywał tam alkohol.  

W momencie, gdy poinformowano go o skierowaniu na niego wniosku o ukaranie stał się 

agresywny, ubliżał i groził strażnikom. Przy pomocy środków przymusu bezpośredniego został 

obezwładniony i przewieziony do KPP w Szczecinku gdzie wykonano z nim dalsze czynności 

służbowe.  

 12.09.2015 około godziny 11:45 dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany o Bocianie 

przechadzającym się po parkingu sklepu Biedronka na ul: Polnej. W związku z tym, iż 

zachodziło niebezpieczeństwo potrącenia go przez samochód o sytuacji został powiadomiony 

lekarz weterynarii, który przy pomocy pracowników schroniska dla zwierząt odłowił ptaka.  



  

 21.09.2015 około godziny 13:20 dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany o stadzie 

krów przebywających przy przystanku Komunikacji Miejskiej na wysokości osiedla Marcelin, 

które wchodzą na  jezdnię. Na szczęście szybko udało się ustalić właściciela stada, który 

popędził je na swój teren. 

 24.09.2015 około godziny 21:30 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył w kamerze 

jak na przystanku Komunikacji Miejskiej przy ul: Szczecińskiej mężczyzna odłamuje tabliczkę  

z rozkładem jazdy i podpala ją. Na miejsce został wysłany patrol Straży Miejskiej, który ujął 

sprawę był to osiemnastolatek. 

 24.09.2015 około godziny 22 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył jak mężczyzna, 

który przyjechał samochodem pije tam piwo a następnie około godziny 22:14 wsiada do 

samochodu i odjeżdża. Zawrócił w stronę ulicy Kościuszki i na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II 

i 1 Maja spowodował kolizję z innym samochodem. Mężczyzna ten jechał w stanie 

nietrzeźwości a do kierowania pojazdami nie posiadał uprawnień. 

 26.09.2015 około godziny 12:15 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył trzech 

młodych osób, dwie kobiety i mężczyznę. Kobiety zaczęły mazać po murze budynku. Patrol, 

który udał się na miejsce wylegitymował całą trójkę. 

 26.09.2015 około godziny 16:55 patrol Straży Miejskiej udał się na ul: Kaszubską gdzie 

zgłoszono awanturę pomiędzy młodymi ludźmi. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zastali 

grupę osób, z których jeden młody mężczyzna stał zakrwawiony trzymając coś w ręku, drugi 

bardzo agresywny usiłował wyrwać się trzem innym osobom, które go trzymały i doskoczyć do 

tego zakrwawionego mężczyzny. Jak się okazało zakrwawiony mężczyzna trzymał w ręku nóż, 

którym miał zamiar bronić się. Został mu odebrany przez strażniczkę. Ten agresywny został 

obezwładniony i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w radiowozie. Jak 

wynikało z rozmów ze świadkami najbardziej agresywny pokłócił się z dziewczyną i po kłótni 

zaczął wbijać szyby w budynku byłego PKS. Po chwili nadszedł inny młody mężczyzna i po 

krótkiej wymianie zdań wywiązała się między nimi bójka. Mężczyzna ten po uderzeniu 

kolanem w głowę odszedł i za chwilę zjawił się z nożem. Obaj zostali przekazani Policji. 

 30.09.2015 około godziny 21:10 patrol Straży Miejskiej patrolujący miasto został zatrzymany 

przez mężczyznę uskarżającego się na ból w klatce piersiowej. Na miejsce wezwano zespół 

ratunkowy, któremu przekazano tego mężczyznę. 

 3.10.2015 około godziny 15:00 na ul: Wyszyńskiego operator kamer monitoringu wizyjnego 

ujawnił młodego mężczyznę zachowującego się dziwnie i zaczepiającego młode kobiety. 

Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej zastał go już na Placu Wolności. Mężczyzna ten 

zachowywał się agresywnie na wezwania reagował wulgaryzmami. Strażniczka podejmująca 

wobec niego interwencję została wyzwana słowami obelżywymi. Mężczyznę tego 

obezwładniono i wezwano na miejsce patrol policji, któremu go przekazano.  

 4.10.2015 około godziny 23:45 patrol Straży Miejskiej patrolujący ul: Wyszyńskiego został 

zatrzymany przez młodego mężczyznę, który twierdził, że został pobity. Strażnicy ustalili  

i wylegitymowali potencjalnego sprawcę a poszkodowanego odwieźli do miejsca zamieszkania. 

 4.10.2015 około godziny 3:00 strażnicy miejscy patrolując ul: Wyszyńskiego zauważyli 

mężczyznę klęczącego na chodniku. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna ten stracił 



  

równowagę i przewrócił się doznając obrażeń ciała. Mężczyznę tego strażnicy przewieźli do 

szpitala gdzie udzielono mu pomocy medycznej. 

 9.10.2015 r. około godziny 14:20 interwencja przy jednym ze sklepów wielko 

powierzchniowych gdzie bezdomny żebrał pieniądze od klientów sklepu. Mężczyzna ten został 

przez strażników przewieziony do ośrodka dla bezdomnych gdzie przebywa. 

 4.10.2015 około godziny 8:00 dyżurny Straży Miejskiej dostał telefoniczne wezwanie na 

interwencję na ul: Bohaterów Warszawy gdzie nieznany mężczyzna miał swoim zachowaniem 

zakłócać spokój i porządek publiczny. Na miejscu zastano opisanego mężczyznę, który głośno 

krzyczał oraz zaczepiał i szarpał przechodniów. Jego zachowanie i wygląd świadczyły, iż 

znajduje się pod wpływem narkotyków. Mężczyznę tego doprowadzono do szpitala na oddział 

psychiatryczny jednak z uwagi na jego stan po zażyciu narkotyków nie został przyjęty. Tak 

samo nie został przyjęty przez Policję. Mężczyznę tego strażnicy odwieźli do miejsca 

zamieszkania i przekazali bratu.  

 15.10.2015 około godziny 17:35 kierowca autobusu zgłosił, że w autobusie znajduje się 

chłopiec, który nie wie jak się nazywa ani gdzie mieszka. Patrol, który udał się na miejsce 

zastał w autobusie na pętli autobusowej 21 letniego młodego mężczyznę z zespołem Downa. 

Podawał on tylko szczątkowe informacje na temat tego jak się nazywa i gdzie mieszka. 

Okazało się, że w Szczecinku przebywa u rodziny, a sam wyszedł z domu i nie potrafił trafić. 

Na szczęście strażnikom udało się ustalić adres zamieszkania jego rodziny i przekazać go 

rodzinie.  

 16.10.2015 około godziny 17:50 strażnicy otrzymali wezwani na interwencję na ul: Kościuszki 

gdzie grupka nieletnich usiłowała podpalić drzwi do piwnicy. Na miejscu zgłaszający 

oświadczył, że dwóch chłopców i dziewczynka podłożyli pod drzwi stertę makulatury i w ten 

sposób usiłowali podpalić drzwi. Strażnicy ujęli jednego ze wskazanych chłopców był to 

trzynastolatek, którego przekazali opiekunom. O całej sytuacji została powiadomiona Policja. 

 18.10.2015 około godziny 3:00 strażnicy miejscy patrolując ulicę Wyszyńskiego zauważyli 

mężczyznę leżącego na chodniku. Z uwagi na to, że nie można było go dobudzić został 

wezwany zespół ratunkowy, który zabrał mężczyznę do szpitala. 

 20.10.2015 około godziny 19:55 podczas patrolowania ul: 28 Lutego strażnicy zauważyli 

mężczyznę jadącego rowerem. Mężczyzna ten poruszał się zygzakiem. Po jego 

wylegitymowaniu i sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że znajduje się w stanie 

nietrzeźwości. Rowerzysta został przekazany Policji. 

 20.10.2015 około godziny 20:30 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył chłopca, 

który idąc ulicą Wyszyńskiego zataczał się. Patrol Straży Miejskiej wysłany na miejsce 

wylegitymował tego chłopca. Okazało się, że jest to pijany piętnastolatek. Nieletni został 

przekazany Policji. 

 23.10.2015 około godziny 3:05 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył bójkę 

pomiędzy czterema osobami. O ile na początku bili się jeden na jeden to później już dwóch 

kopało jednego. Do tego na miejscu znajdowały się dwie młode kobiety, które spokojnie się 

temu zajściu przyglądały. W momencie zauważenia radiowozu sprawcy uciekli a na miejscu 

patrol zastał dwóch poszkodowanych leżących na ziemi. 



  

 23.10.2015 około godziny 18:10 strażnicy udali się na ul: Bohaterów Warszawy gdzie 

zgłoszono leżącego mężczyznę. Na miejscu strażnicy zastali mężczyznę leżącego przy poczcie. 

W związku z tym, iż mężczyzna w żaden sposób nie reagował na miejsce wezwano zespół 

ratunkowy, który zabrał go do szpitala. 

 24.10.2015 r. około godziny 1:25 operator kamer monitoringu zauważył jak na ul: 

Wyszyńskiego dwójka młodych mężczyzn zrywa plakaty wyborcze. Na miejscu strażnicy 

zatrzymali obu sprawców i przekazali Policji. 

 25.10.2015 około godziny 0:15 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił kolejny 

przypadek niszczenia plakatów wyborczych. Na miejscu strażnicy wylegitymowali czwórkę 

młodych mężczyzn. W związku z tym, że żaden nie przyznawał się do tego na podstawie 

nagrania można było wskazać właściwego sprawcę zrywania plakatów jak i nieobyczajnego 

wybryku, którego się dopuścił. 

 28.10.2015 około godziny 19 dyżurny Straży Miejskiej został telefonicznie powiadomiony 

o chłopcu, który na ul: 9 Maja ma zaczepiać przechodniów. Po przybyciu na miejsce 

strażników zaczepił rowerzysta twierdząc, że był przez niego zaczepiany. Rowerzysta wskazał 

gdzie chłopiec ten przebywa. Na ul: mariackiej zastano tego chłopca. Był to upojony 

alkoholem piętnastolatek. Nie reagował na wezwania zarówno matki jak i strażników. Podczas 

wykonywania czynności był niezwykle agresywny, usiłował atakować strażników. Został 

obezwładniony i przekazany patrolowi policji, który został wezwany na miejsce. 

 3.11.2015 około godziny 15:40 do patrolu Straży Miejskiej patrolującego ulicę Wyszyńskiego 

podeszła kobieta, która wskazała pijanego chłopca prosząc o interwencję z uwagi na jego 

zachowanie. Biegał po ulicy powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na 

widok strażników zaczął uciekać podczas nadawania przez sygnalizator światła koloru 

czerwonego zmuszając kierowców do gwałtowanego hamowania. W momencie zatrzymania 

przez strażników wyrywał się a następnie uderzył pięścią strażniczkę pięścią w rękę  

a następnie w klatkę piersiową. Podczas zatrzymania znieważał strażników słowami 

wulgarnymi. Został obezwładniony i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych  

w radiowozie. Jak się okazało był to piętnastolatek. Został przekazany Policji. 

 5.11.2015 r. około godziny 16:35 patrol straży miejskiej zauważył na ul: Limanowskiego 

rowerzystę, który poruszał się całą szerokością chodnika. Po jego zatrzymaniu i sprawdzeniu 

stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna w wydychał prawie 2 promile alkoholu  

w powietrzu. Rowerzysta ten został przekazany Policji. 

 6.11.2015 około godziny 19:10 operator monitoringu ujawnił grupę młodych osób niszczących 

przystanek komunikacji miejskiej na ulicy Kołobrzeskiej. Patrol, który udał się na miejsce 

ujawnił zniszczone dwie szyby w przystanku. Sprawców nie udało się zatrzymać.  

 7.11.2015 w godzinach rannych patrol straży miejskiej ujawnił wybitą szybę w przystanku 

komunikacji miejskiej na ul: Polnej. Jak ustalono w rozmowie z mieszkańcami sąsiednich 

budynków szyba została wybita około godziny 00 przez grupkę przechodzących młodych osób. 

 8.11.2015 około godziny 8:50 dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany telefonicznie, iż 

na skrzyżowaniu ulic Wiśniowa, Drahimska jest remontowany budynek, od którego na skutek 

wichury odpięło się rusztowanie. Ruchy rusztowania pod wpływem wiatru zagrażały osobom 



  

przechodzącym. Strażnicy na miejscu potwierdzili to. Na miejsce wezwano straż pożarną, 

która doraźnie zabezpieczyła rusztowanie a następnie powiadomiono zarządcę budynku oraz 

firmę wykonującą remont. 

 12.11.2015 około godziny 20:35 strażnicy miejscy patrolując teren położony przy torach 

kolejowych wylegitymowali mężczyznę posiadającego przy sobie dwa plecaki. Po chwili 

dołączył do niego drugi mężczyzna. Jak się okazało w plecach posiadali druty miedziane, 

których pochodzenia nie potrafili wyjaśnić. Obaj zostali przekazani Policji. 

 14.11.2015 około godziny 17:50 operator kamer monitoringu wizyjnego zarejestrował dwóch 

młodzieńców, którzy podeszli do przystanku komunikacji miejskiej na ul: Kołobrzeskiej. Po 

krótkiej chwili jeden rozbił szybę w przystanku i natychmiast zaczęli uciekać.  

 15.11.2015 około godziny 13:10 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję 

gdzie grupka nieletnich miała rozpylić gaz łzawiący na ul: Koszalińskiej. Nam miejscu zastano 

grupkę nieletnich, z których jeden przyznał się do tego. Był to piętnastolatek, który wraz  

z pojemnikiem gazu pieprzowego został przekazany Policji. 

 24.11.2015 około godziny 19:10 patrol Straży Miejskiej patrolując ul: Szkolną zauważył 

młodego mężczyznę jadącego rowerem po chodniku. Na widok patrolu zaczął uciekać. Po jago 

zatrzymaniu okazało się, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Dodatkowo posiadał 

sądowny zakaz jazdy rowerami. Mężczyzna ten został przekazany Policji.  

 27.11.2015 około godziny 12:30 na prośbę pracowników MOPS zajęła się osobą, która została 

wyeksmitowana. Mężczyzna ten został przez strażników przewieziony i umieszczony  

w ośrodku dla bezdomnych w Brodźcach. 

 27.11.2015 około godziny 19:30 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył jak grupka 

chłopców idących ulica Wyszyńskiego zaczepia przechodniów oraz zachowuje się w sposób 

zakłócający porządek publiczny. Jeden z chłopców rzucił się na zaparkowany samochód. Patrol 

na miejscu ujął jednego z tych chłopców, jak się okazało był to pijany piętnastolatek. 

Nieletniego przewieziono do KPP w Szczecinku a następnie przekazano ojcu. 

 28.11.2015 około godziny  21:00 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę Sikorskiego zauważył 

silne zadymienie w rejonie skrzyżowania ulic Gdańskiej i Sikorskiego. Ustalono, że dym 

wydobywa się z jednego z pobliskich domków jednorodzinnych. Z komina wydobywał się snop 

iskier. W związku z tym, iż zachodziła obawa pożaru o tym fakcie powiadomiono PSP  

i mieszkańców budynku. Zastaną sytuację przekazano dla Państwowej Straży Pożarnej. 

 1.12.2015 około godziny 0:15 patrol Straży Miejskiej podjął interwencję w sprawie usiłowania 

włamania do kiosku przy ul: Wyszyńskiego. Na podstawie uzyskanego rysopisu patrol 

zauważył dwóch młodzieńców, którzy na widok radiowozu uciekli do klatki schodowej jednego 

z bloków. Zostali ujęci na czwartym piętrze. Jak się okazało byli to nieletni a jeden z nich jest 

uciekinierem z ośrodka wychowawczego. Obaj zostali przekazani Policji. 

 11.12.2015 około godziny 22:40 patrol straży miejskiej patrolujący ulicę Wyszyńskiego 

zauważył rowerzystę jadącego rowerem bez wymaganego oświetlenia. Po jego zatrzymaniu 

okazało się, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu. Rowerzysta został przekazany 

patrolowi Policji. 



  

 14.12.2015 około godziny 3:30 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił młodą kobietę 

stojącą na przystanku komunikacji miejskiej, która kopie w szklaną ścianę wiaty 

przystankowej. Nie mogąc jej rozbić Kobie w stojący tam kosz na śmieci. Kobietą tą okazała 

się znana nam już z wielu wcześniejszych interwencji dziewiętnastolatka. Oczywiście efektem 

będzie skierowanie na nią kolejnego wniosku o ukaranie. 

 19.12.2015 około godziny 19:50 patrol straży miejskiej patrolując ulicę 1 Maja zauważył 

rowerzystę jadącego od strony Placu Wolności. Rowerzysta ten chiwian się na rowerze. Po 

jego wylegitymowaniu i sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że jechał rowerem w stanie 

nietrzeźwości. Mężczyzna ten został przekazany Policji. 

 19.12.2015 około godziny 20:30 strażnicy otrzymali informacje o niezabezpieczonym 

samochodzie. Samochód miał otwarte drzwi. Na miejscu udało się ustalić jego właściciela  

i powiadomić go o tym. 

 21.12.2015 około godziny 9:10 patrol Straży Miejskiej udał się w okolice jednego z barów 

gdzie zgłoszono zakłócanie porządku przez pijanego mężczyznę. Na miejscu zastano 

wskazanego mężczyznę, który już spał upojony alkoholem przed budynkiem. Mężczyznę tego 

odtransportowano do domu a skutkiem będzie wniosek o ukaranie, który na niego zostanie 

skierowany do sądu. 

 22.12.2015 około godziny 20:10 dyżurny straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencje do mężczyzny leżącego na chodniku przy jednym ze sklepów. Na miejscu zastano 

upojonego alkoholem znanego nam z wielu wcześniejszych interwencji mężczyznę. W związku 

z jego stanem na miejsce został wezwany zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala. 

 22.12.2015 około godziny 20:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję, 

·z której wynikało, że zaginął pacjent chory na Alzhaimera, który opuścił szpital. Po 

opatrolowaniu parku miejskiego udało się strażnikom odnaleźć tego mężczyznę. Był 

przemarznięty i nie sam nie potrafił wrócić do szpitala. 

 23.12.2015 około godziny 23:05 patrol, straży miejskiej patrolując ulicę 9 Maja zauważył trzy 

młode osoby, z których jedna spożywała tam alkohol. Osoby te zostały wylegitymowane  

a spożywającą alkohol okazała się czternastolatka. Podczas interwencji obrzucała strażników 

wulgaryzmami i groziła im. Została umieszczona w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych  

i przewieziona do miejsca zamieszkania i przekazana opiekunom. W wydychanym powietrzu 

miała ponad promil alkoholu. 

 24.12.2015 około godziny 3:40 podczas patrolowania ul: 1 Maja do strażników podszedł 

mężczyzna, który wskazał dwóch innych mężczyzn twierdząc, że został przez nich pobity  

i okradziony. Mężczyźni zostali ujęci i wylegitymowani przy jednym z nich znaleziono 

skradziony zgłaszającemu telefon komórkowy. Obu zatrzymanych przekazano patrolowi Policji 

a poszkodowany w związku z tym, iż posiadał obrażenia twarzy i głowy został przekazany dla 

zespołu ratunkowego, który zabrał go do szpitala. 

 28.12.2015 około godziny 20:50 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie do 

mężczyzny leżącego przy sklepie wielkopowierzchniowym. Patrol zastał na miejscu mężczyznę 

upojonego alkoholem, który przewracając uderzył głową w ziemię doznając urazu głowy. Na 

miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala. 



  

 30.12.2015 około godziny 22:40 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie  

o mężczyźnie siedzących przy LO. Na miejscu strażnicy zastali mężczyznę ubranego jedynie  

w koszulę i skarpety bez butów. W związku z jego stanem upojenia alkoholowego na szczęście 

udało się znaleźć przy nim dowód osobisty a następnie odwieźć go do domu. 

 

 

 

6. Realizacja innych zadań wynikłych w toku służby 

 

W roku 2015 mieszkańcy Szczecinka zgłosili do Straży Miejskiej 1300 różnego rodzaju interwencji. 

Najczęstsze zgłoszenia dotyczyły zdarzeń związanych z bezpańskimi albo rannymi zwierzętami - 304, 

wykroczeniami drogowymi (tamowaniem i utrudnianiem ruchu lub parkowaniem w miejscach 

niedozwolonych) - 236, zakłócania spokoju i porządku publicznego, leżących pijanych osób, 

spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych - 258, zaśmieconych terenów - 142, zagrożeń życia 

lub zdrowia – 133, awarii technicznych – 45, zagrożeń pożarowych – 4, innych spraw – 187. 

 

Zgodnie z naszymi możliwościami interwencje zgłaszane przez mieszkańców były podejmowane 

natychmiast. Zwłoka mogła wynikać jedynie z potrzeby przemieszczenia patrolu z innej części miasta, 

zaangażowania strażników w momencie zgłoszenia w załatwianie innej interwencji.  

 

7. Współpraca z jednostkami miejskimi i zewnętrznymi 

7. 1. Współpraca z jednostkami miejskimi 

 
Urząd Miasta  

 

 Wydział Komunalny - współpraca w zakresie utrzymania porządków w mieście, właściwego 

oznakowania ulic, przeciwdziałania niszczeniu mienia, wyłapywania bezpańskich psów 

stwarzających zagrożenie. W pierwszym półroczu roku 2015 strażnicy złapali lub przejęli 84 

psy i 4 koty. Zwierzęta te zostały umieszczone w schronisku dla zwierząt. Oprócz tego 

strażnicy podejmowali inne interwencje w sprawie zwierząt potrąconych przez samochody, 

oraz zwierząt dziko żyjących znajdujących się na Terenie miasta Informowali  

o niedociągnięciach w oznakowaniu ulic o zapadniętych chodnikach czy dziurach w ulicach 

stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami i przechodniów. 

Informowali o przypadkach dewastacji, zniszczeń urządzeń komunalnych. Dyscyplinowali 

zarządców terenów do utrzymania ich we właściwym stanie. Strażnicy informowali  

o powalonych drzewach lub drzewach stwarzających zagrożenie dla przechodniów, 

kontrolowali realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

na terenie gmin przez właścicieli nieruchomości. Współpracowaliśmy w zakresie utrzymania 



  

miejskiego monitoringu i wielu innych sprawach. Strażnicy skontrolowali realizację 402 decyzji 

i zezwoleń. 

2.07.2015 r. zabezpieczenie zapadniętej jezdni na  ul: Ordona oraz na ul: Chełmińskiej. 

 Wydział Planowania Przestrzennego – kontrola legalności zajęcia pasa drogowego, ustalenia 

właścicieli działek, informowanie o reklamach ustawionych bez wymaganego zezwolenia. 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego – informacje o danych osobowych 

osób, wobec których strażnicy podejmują czynności. Pozyskiwanie wizerunków twarzy osób 

podejrzewanych o popełnienie wykroczeń. Zastępca Komendanta występuje, jako kurator dla 

osób wymeldowywanych w sądzie. 

 Wydział Finansowy – przekazywanie sprawozdań z tytułu dochodów i kosztów z mandatów, 

kontrole targowiska oraz podejmowanie interwencji wobec osób odmawiających ponoszenia 

opłat targowych. Przekazywanie wykazów osób ukaranych i uzgadnianie przypisów. 

Planowanie budżetu oraz sprawozdań z wykonania planu wydatków.. 

 Wydział Organizacyjny – kontrole placówek handlowych związanych z legalnością sprzedaży 

alkoholu. W dniach 8.05 -11.05 zabezpieczenie wyborów. W dniach 4 - 8.09.2015 strażnicy 

zabezpieczali bezpieczeństwo podczas referendum. 

 Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – współpraca przy różnego rodzaju 

zdarzeniach. Informowali o przypadkach zanieczyszczania jeziora, zadymienia miasta, 

zalegającego smrodu, pożarach oraz zdarzeniach nadzwyczajnych. Strażnicy zabezpieczali 

również sprawną pracę komisji poborowych. Następowała wymiana informacji o zdarzeniach 

mających miejsce na terenie miasta np. pożary i inne zdarzenia przypadki dewastacji mienia 

komunalnego itp. Współpracowaliśmy również w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego oraz 

informowaliśmy o zauważonych zdarzeniach. 

 Referat Ochrony Środowiska – W roku 2011 zostały wydane strażnikom upoważnienia do 

kontroli przydomowych kotłowni na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

W roku 2015 strażnicy przeprowadzili prowadzili kontrole przydomowych kotłowni w związku 

ze zgłoszeniami dotyczącymi spalania w nich materiałów zabronionych. Strażnicy kontrolowali 

przypadki wypalania odpadów. Informowali o przypadkach drzew stwarzających zagrożenie 

lub drzewach podlegających wycięciu, a także drzewach zniszczonych lub bezprawnie 

wyciętych. Współpracowaliśmy w zakresie użytkowania rowerów elektrycznych itp. 

 Wydział Nadzoru ze strony wydziału prowadzenie nadzoru nad działalnością straży.  

 Biuro Rady Miasta współpraca w zakresie spraw prowadzonych przez Radę Miejską, które 

znajdują się w zainteresowaniu straży.  

 Pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi współpraca w 

zakresie przekazywania informacji o osobach uzależnionych, prowadzenie działań 

prewencyjnych 

 Główny specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami współpraca w zakresie wymiany 

informacji. 

Strażnicy miejscy w okresie przedwyborczym zabezpieczali karty do głosowania oraz zabezpieczali 

Urząd Miasta aż do czasu przekazania kart z głosowania do Okręgowej Komisji Wyborczej.  

 



  

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Współpraca z OSiR ograniczyła się jedynie do zabezpieczania organizowanych imprez.  

 18.04.2015 impreza na terenach OSiR – Andrzej Kowal 24 godziny nordic walking 

 26.04.2015 zabezpieczenie Biegów im. W. Osińskiego 

 29.08.2015 pokaz gry w tenisa ziemnego na wózkach - organizator Aqua Tur 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 

 Kontrolowano miejsca przetrzymywania bezpańskich kotów; 

 Udzielono asysty przy 17 eksmisjach, przejęciach lokali oraz wejściach do mieszkań i innych 

pomieszczeń. 

 Przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze z osobami, które nieprzestrzegają swoich 

obowiązków przy trzymaniu psów. 

 Kontrolowano tereny z uwagi na ich zaśmiecenie. 

 Kontrolowano warunki utrzymywania psów 

 Na prośbę ZGM kontrolowano pustostany na terenie miasta. 

 Kontrolowano umowy na wywóz nieczystości 

 Kontrolowano miejsca zagrożone wybrykami chuligańskimi.  

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

 

- Sygnalizowanie nieprawidłowości związanych z utrzymaniem miasta w czystości, 

- Kontrole zawarcia umów na wywóz nieczystości  

- Uczestniczenie w akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych 

- Sygnalizowanie o potrzebie uprzątnięcia padłych zwierząt 

- Zabezpieczono miejsca trzech wycinek drzew. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

W okresie zimowym z pracownikiem MOPS zajmującym się problemem bezdomności były wykonywane 

kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, podczas których informowano ich o możliwościach 

noclegu, kąpieli, prania itp. W porozumieniu z MOPS strażnicy umieszczali osoby w ośrodkach dla 

bezdomnych. W pierwszym półroczu roku 2015 w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili  

6 osób. Przez cały rok przekazywane są informacje o osobach, które są klientami ośrodka. 

Przekazywane były informacje na temat osób bezradnych, chorych, które wymagają udzielenia im 

pomocy. W nocy z 21 na 22.01.2015 strażnicy miejscy brali udział w liczeniu bezdomnych – 

wylegitymowano 7 bezdomnych w pustostanach Obecnie jeden strażnik uczestniczy w pracach 

Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej powoływanego przez 

Burmistrza Miasta. W roku 2015 strażnik ten uczestniczył w 5 spotkaniach tematycznych w tym 



  

jednym organizowanym w komendzie straży miejskiej. Brał udział w 2 posiedzeniach grupy roboczej 

w/w zespołu dotyczących wszczętej i prowadzonej procedury niebieskiej karty. 

Uczestniczyłem w szkoleniach tematycznych  

- 2 październik „ Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ” 

- 18-20 listopad „ Przeciwdziałanie w zakresie przemocy  

     w rodzinie i przemocy ze względu na płeć ” 

 

 

Miejska Jednostka Obsługi Oświaty 

 

Na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty strażnicy skontrolowali realizację obowiązku 

szkolnego przez 21 uczniów.  

7. 2. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi  

 

SAPiK 

Współpraca z SAPiKIEM polega na zabezpieczaniu imprez kulturalnych na terenie miasta 

Szczecinek oraz na wykonywaniu na ich potrzeby konwojów kasjerki z pieniędzmi. Strażnicy 

zabezpieczali następujące imprezy organizowane przez SAPIK: 

 11.01.2015 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabezpieczało 11 strażników 

 We współpracy z SAPiK została przeprowadzona akcja  „Szczecinek-bezpieczne miasto” 

adresowana do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych mająca na celu nauczenie 

dzieci bezpiecznego, samodzielnego poruszania się po drogach publicznych oraz 

korzystania z elementów odblaskowych. W dniu 5.03.2015 r. w Sali Kina Wolność odbył 

się finał tej akcji, który był podsumowaniem pogadanek połączonym z występami 

artystycznymi dzieci ze Szkoły Podstawowej nr  4 i 7, Szkoły Podstawowej z Żółtnicy oraz 

podopiecznych SAPiK. Specjalnie na tą okazję został przygotowany spot pokazujący rolę 

odblasków na drodze. Spot jest wyświetlany w Kinie Wolność przed seansami filmowymi. 

Każdy z uczestników finału otrzymał elementy odblaskowe zwiększające jego widoczność  

a zarazem bezpieczeństwo, przygotowane przez SAPiK. 

 7.03.2015 Turniej Tańca Towarzyskiego – 2 strażników 

 18.04.2015 impreza na terenach OSiR – Andrzej Kowal 24 godziny nornic walking 

 3.05.2015 zabezpieczenie uroczystości związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

 8.05.2015 zabezpieczenie uroczystości poświęconych 70 rocznicy zakończenia II Wojny 

Światowej 

 16.05.2015 Noc w muzeum 

 23.05.2015 Odjazdowy Bibliotekarz rajd dookoła jeziora 

 31.05.2015 Dzień Dziecka w Parku 

 12.06.2015 rajd rowerowy „Naokoło jest wesoło” SAPIK  

 14.06.2015 Koncert z cyklu „Park pachnący muzyką”  



  

 14.06.2015 Turniej Tańca Towarzyskiego „O Koszyczek Truskawek” 

 20.06.2015 SAPIK – maraton taneczny Zatańcz dla Ali”  

 4.07.2015 festiwal Disco Polo 

 3 – 5.07.2015 Festiwal balonowy 177 – 18 przejazd zabezpieczenie. 

 5.07.2015 szermierka przed Zamkiem. 

 5.07.2015 Letnie kino. 

 11.07.2015 Koncert Uczestników 17 letniego Konkursu Muzycznego” plac Wolności. 

 17-18-19.07.2015 Ds. Piknik 

 18.07.2015 odsłonięcie Muralu 

 24.07. Eska Awards Musik 

 1.08.2015 Turniej Leśników oraz Dixie Rajd Old Mobil Nadleśnictwo + Sapik 

 2.08.2015 Powiatowy Piknik Rodzinny oraz Dixie Rajd Old Mobil organizatorzy starostwo 

powiatowe oraz SAPiK  

 29.08.2015 Materia Fest  

 05.11.2015r. we współpracy z Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku  

w sali widowiskowej Kina Wolność przeprowadzono finał akcji „Z odblaskiem 

bezpieczniej”, który był podsumowaniem prowadzonych rozmów profilaktycznych  

w szczecineckich szkołach na temat bezpieczeństwa i używania elementów odblaskowych 

(w związku z przepisem od 31.08.2014r. o używaniu odblasków przez wszystkich pieszych 

poruszających się drogą poza terenem zabudowanym). Podczas finału wystąpili uczniowie 

kl. II Integracyjnej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Podstawowej nr 7, podopieczni 

SAPIKU. Specjalnie na ten finał został nagrany spot, pokazujący rolę odblasków na 

drodze, jest on nadal wyświetlany w Kinie Wolność przed seansami filmowymi, by zwrócić 

uwagę, że odblaski zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Finał ten odbył się w dwóch 

turach, z uwagi na liczebność przybyłych uczniów kl. I szczecineckich szkół 

podstawowych.  

 02.12.2015r. w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury przy ul. Kilińskiego zostało 

zorganizowane ognisko dla wszystkich uczestników finału akcji „ Z odblaskiem 

bezpieczniej”. Dzieci uczestniczyły w konkurencjach z użyciem alkogogli oraz narkogogli, 

otrzymały odblaski z nr alarmowym do Straży Miejskiej 986.  

 5.12.2012 zabezpieczenie turnieju tańca towarzyskiego. 
 

 

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 

 

Współpraca ze SzLOTem ogranicza się do pomocy i zabezpieczenia organizowanych przez nich imprez: 

1.03.2015 strażnicy zabezpieczali Morsowisko odbywające się na plaży tzw. „wojskowej” przy ul: 

Kilińskiego, zabezpieczono również imprezę wyścigi smoczych łodzi. 

 

 

 

 



  

SANEPID 

 

Współpraca polega na kontrolowaniu handlu ulicznego i wymianie informacji na ten temat. Bierzemy 

udział w przedsięwzięciach współorganizowanych przez SANEPID typu Konferencja „Trzymaj formę – 

bądź bezpieczny” Czy „Światowy dzień bez tytoniu” 

 

Starostwo Powiatowe 

 

Strażnicy Miejscy uczestniczyli w działaniach pod hasłem „Bezpieczne Ferie Zimowe 2015” czy 

„Bezpieczne Wakacje 2015” kontrolując miejsca grupowania się nieletnich, tereny jeziora Trzesiecko. 

Współpraca polega również na udziale w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Przekazywane są uwagi dotyczące oznakowania ulic będących w zarządzie powiatu. Dokonywaniu 

kontroli miejsc parkowania samochodów w związku ze zmianami oznakowania ulic. Reagowaniu na 

sygnały wypływające od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącego zaśmiecania pasów 

drogowych przez właścicieli prywatnych posesji czy nieprawidłowo parkujących pojazdów. Na bieżąco 

współpracujemy z Dyrektorem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego wymieniając informacje 

na temat oznakowania ulic w mieście. W dniach 2 luty do 4 marca 2015 r. strażnicy miejscy 

zabezpieczali również bezpieczeństwo podczas prac Powiatowej Komisji lekarskiej ds. kwalifikacji 

wojskowej. Strażnicy zabezpieczali imprezy współorganizowane przez starostwo powiatowe. 

1.03.2015 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

29.03.2015 Orszak Niedzieli Palmowej  

8.05.2015 uroczystości poświęcone 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej 

1.08.2015 uroczystości związane z Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego 

2.08.2015 Powiatowy Piknik Rodzinny oraz Dixie Rajd Old Mobil organizowane przez starostwo 

powiatowe oraz SAPiK  

1.09.2015 Uroczystości 76 rocznicy wybuchu II wojny Światowej 

 

Komendant bierze również udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 

Szkoły 

 

W roku 2015 strażnicy przeprowadzili 14 rozmów ostrzegawczych z uczniami sprawiającymi trudności 

wychowawcze w szkołach podstawowych i gimnazjach. Przed feriami zimowymi przeprowadzono 6 

pogadanek z uczniami szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa podczas ferii. Strażniczka 

miejska brała udział w 2 apelach w SP-7 i SP, – 1 podczas, których przedstawiła uczniom sprawy 

bezpiecznego zachowania się w trakcie ferii zimowych. Strażniczka zajmująca się prewencją  

w szkołach uczestniczyła również w zajęciach feryjnych organizowanych przez SP-1 oraz SAPiK, 

podczas których przeprowadziła zajęcia na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych 

oraz zachowania bezpieczeństwa podczas ferii. Dla setki uczestników zajęć feryjnych prowadzonych 

przez SAPiK zostały przeprowadzone konkursy z zakresu bezpieczeństwa. Straż Miejska zorganizowała 

13 wizyt grup przedszkolnych w siedzibie straży miejskiej. Wizyty były połączone z prelekcjami na 



  

temat bezpiecznego zachowania przy wykorzystaniu multimediów. Grupy, które uczestniczyły w takich 

wizytach to: 

 30.01.2015 podopieczni Fundacji „Koniczynka” 

 24.03.2015 przedszkolaki z przedszkola „Miś” 

 15.04.2015 uczniowie klas I SP-7 

 16.04.2015 sześciolatki z przedszkola „Słoneczko” 

 16.04.2015 uczniowie klas I SP-7 

 20.04.2015 uczniowie klas II SP-7 

 20.04.2015 pięciolatki z przedszkola „Słoneczko” 

 24.04.2015 Uczniowie klas I SP-7 

 11.05.2015 Uczniowie klas I SP-7 

 20.05.2015 40 uczniów z SP w Parsęcku 

 16.06.2015 przedszkolaki z przedszkola „Krasnoludek” 

 25.06.2015 uczniowie klas I SP-7 

 30.06.2015 podopieczni Fundacji „Koniczynka” 

We współpracy z SAPiK została przeprowadzona akcja „Szczecinek-bezpieczne miasto” adresowana do 

uczniów klas pierwszych szkół podstawowych mająca na celu nauczenie dzieci bezpiecznego, 

samodzielnego poruszania się po drogach publicznych oraz korzystania z elementów odblaskowych.  

W dniu 5.03.2015 r. w Sali Kina Wolność odbył się finał tej akcji, który był podsumowaniem 

pogadanek połączonym z występami artystycznymi dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 i 7, Szkoły 

Podstawowej z Żółtnicy oraz podopiecznych SAPiK. Specjalnie na tą okazję został przygotowany spot 

pokazujący rolę odblasków na drodze. Spot jest wyświetlany w Kinie Wolność przed seansami 

filmowymi. Każdy z uczestników finału otrzymał elementy odblaskowe zwiększające jego widoczność  

a zarazem bezpieczeństwo, przygotowane przez SAPiK. Inne pogadanki, które zostały zrealizowane  

w szkołach i przedszkolach to: 

 18.03.2015 pogadanka z przedszkolakami przedszkola „Słoneczko” na temat bezpieczeństwa  

i zachowania w sytuacjach zagrożeń. 

 22.03.2015 pogadanka z harcerzami i zuchami na temat bezpieczeństwa i bezpiecznego 

zachowania na drogach publicznych. 

 6 pogadanek z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów na temat Bezpieczeństwa  

w Internecie. 

 18 pogadanek z gimnazjalistami na temat zjawiska sekstingu. 

 Pogadanki na temat uzależnień, narkotyków i dopalaczy. 

 12 i 14 maja 2015 r. przeprowadzono 5 pogadanek w SP – 6 z uczniami klas I na temat 

zagrożeń w ruchu drogowym. 

 8.06.2015 r. przeprowadzono 9 pogadanek w Zespole Szkół Integracyjnych. 

 17.06.2015 pogadanka na temat bezpiecznych wakacji w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. 

 01.07.2015r. pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas wakacji dla 120 uczestników 

półkolonii zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1.          

 20.07.2015r. pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas wakacji dla 140 uczestników 

półkolonii organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 4. 



  

 22.07.2015r. pogadanki  z zakresu bezpieczeństwa dla podopiecznych Fundacji Impuls  

w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie. 

 04.08.2015r. pogadanka w Przedszkolu KREDKA w Szczecinku, na temat bezpieczeństwa 

podczas wakacji. Dzieci obejrzały radiowóz oraz obejrzały sprzęt, w który wyposażona jest 

Straż Miejska. 

 W okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2015r. Komendę Straży Miejskiej odwiedziły przedszkolaki 

oraz uczniowie szkół podstawowych, tj. łącznie 7 wizyt, podczas, których pokazano komendę, 

zaprezentowano sprzęt, jakim dysponuje Straż Miejska, radiowóz, rowery elektryczne. 

Przeprowadzono również przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej pogadanki 

dostosowane do wieku z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń podczas wakacji oraz w okresie 

świątecznym i sylwestrowym. Każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci kolorowanek 

oraz odblasków, byli to - 17.07.2015 r. uczestnicy półkolonii organizowanej przez Szczecinecką 

Spółdzielnię Mieszkaniową; 08.09.2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4; 09.09.2015r. 

podopieczni świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Klasztorze Sióstr Niepokalanek; 

22.10.2015r.- przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 7; 10.11.2015r. uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej nr 4; 12.11.2015r. podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na ul. 

Staszica; 17.12.2015r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7  

 Straż Miejska zabezpieczała dyskoteki szkolne na prośbę dyrekcji szkół w: Gimnazjum 

Publicznym nr 1 i Zespole Szkół Technicznych.  

 Przeprowadzono 4 pogadanki z zakresu „odpowiedzialności prawno-karnej” oraz „uzależnień” z 

uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 Przeprowadzono 11 pogadanek dla gimnazjalistów na temat „zjawiska sekstingu” tj. 

przesyłania, odbierania, upubliczniania materiałów o charakterze seksualnym za pomocą 

nowoczesnej technologii np. emaili, facebooka - portali społecznościowych, telefonów 

komórkowych itd. Uczniowie usłyszeli o konsekwencjach tych działań, obejrzeli film pt.” Na 

zawsze” zaprojektowany przez Fundację Dzieci Niczyje. 

 Przeprowadzono 4 pogadanki na temat „złości, agresji oraz przemocy” w szkołach 

podstawowych.  

 Na prośbę pedagogów i opiekunów w szkołach i przedszkolach zostały przeprowadzone 

pogadanki z zakresu zachowania w sytuacjach zagrożeń. Zostały uatrakcyjnione konkursami, 

Misiem Strażnikiem, podarunkami, ćwiczeniami.  Łącznie w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych przeprowadzono 21takich pogadanek, a w szkołach 19. 

 21.10.2015 r. uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Impuls dla 

podopiecznych oraz ich opiekunów i rodziców. Przeprowadzono na nim pogadankę z zakresu 

bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na konieczność używania elementów 

odblaskowych. Uczestnicy ćwiczyli przejście przez pasy przy sygnalizacji świetlnej. Był również 

Miś Strażnik, który był dodatkową atrakcją dla wszystkich. Na koniec wszyscy otrzymali 

elementy odblaskowe.  

 05.11.2015r. we współpracy z Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku w sali 

widowiskowej Kina Wolność przeprowadzono finał akcji „Z odblaskiem bezpieczniej”, który był 

podsumowaniem prowadzonych rozmów profilaktycznych w szczecineckich szkołach na temat 



  

bezpieczeństwa i używania elementów odblaskowych (w związku z przepisem od 31.08.2014r. 

o używaniu odblasków przez wszystkich pieszych poruszających się drogą poza terenem 

zabudowanym). Podczas finału wystąpili uczniowie kl. II Integracyjnej Szkoły Podstawowej 

oraz Szkoły Podstawowej nr 7, podopieczni SAPIKU. Specjalnie na ten finał został nagrany 

spot, pokazujący rolę odblasków na drodze, jest on nadal wyświetlany w Kinie Wolność przed 

seansami filmowymi, by zwrócić uwagę, że odblaski zwiększają bezpieczeństwo na drodze. 

Finał ten odbył się w dwóch turach, z uwagi na liczebność przybyłych uczniów kl. I 

szczecineckich szkół podstawowych. Każdy uczestnik otrzymał element odblaskowy dzięki 

Firmie PZU S.A Szczecinek. 

 02.12.2015r. w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury przy ul. Kilińskiego zostało 

zorganizowane ognisko dla wszystkich uczestników finału akcji „ Z odblaskiem bezpieczniej”. 

Dzieci uczestniczyły w konkurencjach z użyciem alkogogli oraz narkogogli, otrzymały odblaski 

z nr alarmowym do Straży Miejskiej 986.  

 06.12.2015 r. wraz z członkami Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy Dzieciom oraz jego 

podopiecznymi została przeprowadzona akcja „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”, podczas 

której najmłodszym mieszkańcom Szczecinka rozdawano odblaski oraz zabezpieczono 

bezpieczeństwo osób kwestujących. 

 07.12.2015 r. w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 przeprowadzono zajęcia 

interaktywne z wykorzystaniem AUTOCHODZIKA, które miały na celu nabycie prawidłowych 

postaw podczas poruszania się drogą oraz uświadomienie zagrożeń panujących na niej. 

 10.12.2015 r. przeprowadzono 11 pogadanek z zakresu bezpieczeństwa podczas świąt  

i sylwestra w Integracyjnej Szkole Podstawowej. 

Oprócz tych działań strażnicy miejscy codziennie w dni nauki szkolnej zabezpieczali przejścia dla 

pieszych przy SP – 7 i SP – 4 zapewniając dzieciom bezpieczną drogę do szkół. Strażniczka zajmująca 

się prowadzeniem działań prewencyjnych w szkołach brała udział w spotkaniu w ramach prowadzonej 

ewaluacji w Zespole Szkół Integracyjnych,. 4.05.2015 brała udział w Konferencji pt. „Trzymaj formę – 

bądź bezpieczny” organizowanej przez Gimnazjum Publiczne nr 1 i Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. Konferencja ta była kierowana do uczniów klas VI. Na tej konferencji 

zaprezentowała prezentację na temat bezpiecznego zachowania na wakacjach. Kolejna tego typu 

konferencja, w której brała udział to konferencja pt. Światowy dzień bez tytoniu” Straż miejska 

uczestniczyła również w dniach dziecka organizowanych w wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie 

oraz Przedszkolu „U cioci Gosi. Gdzie zostały przeprowadzone konkursy z zakresu bezpieczeństwa oraz 

pokaz sprzętu, jakim dysponuje Straż Miejska. Podobne działania ukierunkowane na dzieci zostały 

przeprowadzone podczas obchodów 55 lecia Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz imprezy 

organizowanej przez radę Osiedla Marcelin. 

11.02.2015 – strażnicy zabezpieczali imprezę organizowaną przez Gimnazjum Publiczne nr 1 – Miłosny 

Galimatias. 

19.09.2015 została zabezpieczona cyklicznie odbywająca się impreza pod nazwą Zorientowany 

matematyk organizowana przez ZSz im KEN 

25.09.2015 zabezpieczenie uroczystości i przemarszu uczniów LO 

 



  

Kościoły i organizacje pozarządowe 

 

W pierwszym półroczy roku 2015 na prośbę parafii oraz organizacji pozarządowych zostały przez 

strażników zabezpieczone następujące imprezy: 

 6.01.2015 Orszak Trzech Króli – parafia pw. Ducha Świętego – 4 strażników 3 godziny 

 1.03.2015 strażnicy zabezpieczali Morsowisko odbywające się na plaży tzw. „wojskowej” przy  

ul: Kilińskiego. 

 20.03.2015 Kiermasz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych – 2 strażników 

 29.03.2015 Orszak Niedzieli Palmowej  

 15.04.2015 zabezpieczenie zbiórki publicznej pod hasłem Pola Nadziei 

 16.05.2015 strażnicy miejscy zabezpieczali Ogólnopolski Festiwal Koszykówki Ulicznej 

„Streetball przed ratuszem” organizowany przez UKS Basket 

 21.05.2015 strażnicy zabezpieczali Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

 27.05.2015 Spotkania wolontariuszy Caritas Polska 

 31.05.2015  zabezpieczenie Marszu dla Życia i Rodziny 

 31.05.2015 zabezpieczenie Festynu Parafialnego ślusarnia Parafia pw. Św Ducha 

 4.06.2015 zabezpieczenie dwóch procesji pw św. Franciszka z Asyżu oraz św. Rozalii 

 13.06.2015 Festyn na oś Zachód 

 13.06.2015 Festyn Amazonek 

 14.06.2015 Festyn na osiedlu Marcelin 

 9.08.2015 maraton biegowy organizowany przez Miejski Klub Lekkoatletyczny 

 5.09.2015 odsłonięcie tablicy pamiątkowej na osiedlu Marcelin 

 11.10.2015r. uczestnictwo w Gali Dobroczynności organizowanej przez Stowarzyszenie Impuls. 

 12.11.2016 Coca-Cola Xmas Truck Tour  

 28.11.2015 Heppening Szlachetnej paczki  

 Straż Miejska przeprowadziła akcję zbierania pluszowych maskotek dla najmłodszych 

pacjentów szpitala. Akcja trwała trzy tygodnie a włączyły się do niej szkoły, przedszkola, 

stowarzyszenia, mieszkańcy Szczecinka oraz firmy. Paczki z zabawkami były przysyłane ze 

Szczecina Gdańska czy okolicznych miast. 09.12.2015r. zebrane maskotki zostały oficjalnie 

przekazane dla najmłodszych pacjentów szczecineckiego szpitala.  

 11.12.2015 Kiermasz Bożonarodzeniowy – Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 

 12.12.2015 zabezpieczenie zbiórki publicznej „Drużyna św. Mikołaja” 

 20.12.2015 Jarmark Świąteczny – Miasto z Wizją. Strażnicy uczestniczyli w Jarmarku 

Świątecznym „ Łączy nas miasto”, na którym wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 

ich wychowawczynią rozdawali elementy odblaskowe z numerem alarmowym do Straży 

Miejskiej. Atrakcją był również miś strażnik, który zabawiał najmłodszych. Podczas jarmarku 

chętnym były wykonywane zdjęcia za pomocą fotoradaru. 

Dodatkowo Straż Miejska włączyła się w organizację Obchodów 55 - lecia Szczecineckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w dniu 13.06.2015 organizując dla dzieci konkursy z zakresu bezpieczeństwa oraz 

prezentując posiadany sprzęt oraz w podobnym zakresie w organizację festynu przez Radę osiedla 

„Marcelin” pod hasłem „Botanika smaków”. Dla podopiecznych Fundacji „Koniczynka” zorganizowana 



  

dwukrotnie wizyty w siedzibie Straży Miejskiej połączone z pogadankami na temat bezpiecznego 

zachowania się podczas ferii zimowych czy bezpiecznego poruszania się po drogach. 

 

Straże miejskie 

 

Na prośby straży miejskich z terenu Polski w roku 2014 strażnicy miejscy ze Szczecinka dokonali 297 

doręczeń korespondencji, przesłuchań lub wykonali inne czynności z osobami, wobec których 

wykonywane są postępowania w sprawach o wykroczenia. Tak samo, wielokrotnie zwracaliśmy się  

o pomoc w ustaleniach adresów zamieszkania czy doręczenia korespondencji dla osób, które unikają 

odbierania wysyłanej im przez nas korespondencji. 

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczecinku 

 

W pierwszym półroczu roku 2015 r. strażnicy brali udział w zabezpieczaniu następujących zdarzeń: 

 22.01.2015 ul: Warszawska zabezpieczenie miejsca rozlania oleju na jezdni 

 1.03.2015 ul: 28 Lutego pożar śmieci przy pustostanie. 

 8.03.2015 miejsca podpalenia czterech kontenerów na śmieci. 

 10.03.2015 ul: Koszalińska 61 budynek z odpadającym tynkiem. PSP Zabezpieczyła taśmami 

 15.03.2015 miejsce palenia się sadzy w kominie ul: Szczecińska 93 ujawnienie  

i zabezpieczenie do czasu ugaszenia sadzy, przez PSP 

 9.04.2015 – 13:00 Kebab na ul: Lipowej 

 10.04.2015  zabezpieczenie miejsca pożaru traw na ul: Słupskiej 

 24.04.2015 pożar traw na nieużytkach ul: Bagienna 

 25.07.2015 około godziny 15:25 patrol Straży miejskiej na ul: Jeziornej udzielał pomocy dla 

Państwowej Straży Pożarnej. Jak ustalono lokator jednego z mieszkań palił w piecu 

makulaturę co spowodowało nadmierne zadymienie a w efekcie wezwanie straży pożarnej. 

 19.08.2015 15:05 współdziałanie z PSP w sprawie pożaru na działce budowlanej przy ul: Bora 

Komorowskiego 

 25.10.2015 palący się śmietnik na ul: Szkolnej, powiadomienie PSP 

 21.11.2015 od 17:10 zabezpieczenie m. pożaru na ul: Pilskiej 

 28.11.2015 godzina 21:00 strażnicy ujawnili duże zadymienie oraz snop iskier wydobywający 

się z jednego z domków jednorodzinnych, Powiadomiono PSP oraz Mieszkańców domku. 

Zabezpieczono do przyjazdu PSP. 

 

Po ugaszeniu pożarów przez PSP strażnicy odbierali obiekty objęte działaniami ratowniczymi  

z dalszymi zaleceniami, które były przekazywane do zarządców terenów. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku 

 

W roku 2015 r. strażnicy wspólnie z policjantami zrealizowali 189 wspólnych służb. W pierwszym 

półroczu, co noc do służby w Policji był kierowany strażnik – kierowca wraz z radiowozem, który pełnił 



  

służbę w patrolu wraz z policjantem. Jednak z uwagi przede wszystkim na braki policjantów do 

wspólnych służb zrezygnowano z nich. Odrębną sprawą jest to, że ze strony KPP w Szczecinku do 

wspólnych służb byli kierowani policjanci bez żadnego doświadczenia, tacy, którzy nie bardzo nadają 

się do wykonywania takiego zawodu lub tacy, z którymi inni policjanci nie chcieli mieć służb. Często 

policjanci wybierali trasy patrolu omijając miejsca, w których mogło dochodzić do interwencji lub 

„planowane były obserwacje” w miejscach całkowicie bezsensownych. Ddyżurny Straży Miejskiej pełni 

służbę w siedzibie straży. W pierwszym półroczu 2015 roku wykonano 142 wspólne 8 godzinne patrole 

z policjantami w porze nocnej. Policja odwołała 39 wspólnych patroli. W takich sytuacjach patrol 

zmotoryzowany składał się wyłącznie ze strażników miejskich. W drugim półroczu 2015 KPP  

w Szczecinku zrezygnowała z wykonywania wspólnych służb. Przez cały rok wykonano łącznie 189 

wspólnych patroli z policjantami. Od drugiego półrocza patrol wystawiany w porze nocnej składał się 

wyłącznie ze strażników miejskich gdyż Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku zrezygnowała ze 

wspólnych patroli. Strażnicy przekazali Policji 83 osoby. Współpraca praktycznie nie jest realizowana  

z winy KPP Szczecinek. Bardzo często dyżurni Policji odmawiają udzielania pomocy strażnikom albo 

odmawiają wysyłania patroli policyjnych na interwencje nawet te, które leżą w kompetencjach 

wyłącznie Policji. Dyżurni KPP Szczecinek odmawiają przyjmowania dokumentacji sporządzonej przez 

strażników czy dostarczanej korespondencji. Spotykamy się z wieloma złośliwościami ze strony Policji. 

 

Oprócz wymienionych, Straż Miejska współpracowała z wieloma innymi instytucjami  

w różnych zakresach. Między innymi:  

 Na potrzeby sądów i prokuratur dokonaliśmy ustaleń w 35 sprawach, najczęściej były to 

zapytania o podejmowane interwencje.  

 Powiatowy Zarząd Dróg był informowany o nieprawidłowościach w oznakowaniu drogowym. 

Straż Miejska włączyła się również do projektu „Razem możemy więcej” realizowanego  

w ramach Partnerstwa Lokalnego „Wspólnie”.  

 Na potrzeby Wojskowej Komendy Uzupełnień dokonywaliśmy sprawdzeń i powiadomienia 

osób powołanych do odbycia ćwiczeń. 

 PZU wsparło nas elementami odblaskowymi rozdawanymi podczas finału akcji „Z odblaskiem 

bezpieczniej”, który był podsumowaniem prowadzonych rozmów profilaktycznych  

w szczecineckich szkołach na temat bezpieczeństwa i używania elementów odblaskowych (w 

związku z przepisem od 31.08.2014r. o używaniu odblasków przez wszystkich pieszych 

poruszających się drogą poza terenem zabudowanym). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


