
  

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU W ROKU 2018 

1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych 

 

W roku 2018 praca Straży Miejskiej w Szczecinku odbywała się przez całą dobę na trzy 

zmiany. Ciągłość służby zapewniana jest przez minimum jeden patrol zmotoryzowany, dyżurnego oraz 

obsługę monitoringu wizyjnego.  

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

zostały przeniesione urządzenia, stworzono dwa stanowiska do obsługi monitoringu. W związku  

z inwestycją zwiększającą ilość kamer monitoringu miejskiego w siedzibie straży miejskiej zostały 

zainstalowane nowe serwery do jego obsługi oraz przygotowywane są nowe stanowiska do jego 

obsługi. 10 osób obsługujących monitoring (na koniec roku był jeden wakat) to osoby bezrobotne 

zatrudnione w ramach środków zaplanowanych w budżecie straży miejskiej.  

Na dzień 31.12.2018 r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 38 osobowej tj. 

26 strażników łącznie z komendantem, 3 osoby zatrudnione na etatach cywilnych (księgowa, kadrowa, 

i osoba prowadząca windykację mandatów oraz 9 osób prowadzących obserwację w kamerach 

monitoringu miejskiego w ramach środków zaplanowanych w budżecie straży miejskiej. W roku 2018 

udało się uzupełnić wakaty strażników miejskich. Z dniem 1.07.2018 r. z pracy odeszło dwóch 

strażników. Jeden znalazł zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Szczecinku a drugi w prywatnej 

firmie. Obecnie jeden strażnik odbywa szkolenie podstawowe. W trakcie roku biorąc pod uwagę 

wakaty oraz zwolnienia lekarskie do pracy faktycznie brakowało czterech strażników.  

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. Nawet 

dyskonty oferują na początek zarobki o kilkaset złotych większe. Strażnicy najczęściej 

przechodzą do służby w policji, wojsku i zakładach karnych, które oferują im o wiele lepsze warunki 

płacy. Służby te przy naborze, preferują osoby z takim przygotowaniem do pełnienia służby. 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.  

Z uwagi na ciągłą rotację, niemożliwym jest łączenie w patrole strażników niedoświadczonych  

z tymi, którzy już nabyli doświadczenie. Często są zmuszeni do nabywania doświadczenia samemu,  

a z tym wiążą się również sytuacje gdzie, zawodzą nerwy lub doświadczenie. Niewątpliwie ma to 

wpływ na osiągane wyniki. 

Analiza realizacji podstawowych czynności administracyjno – porządkowych w roku 2018 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).  



  

W roku 2018 strażnicy miejscy ujawnili 4 114 wykroczeń, z tego w 2715 przypadkach zastosowali 

pouczenia, w 1015 przypadkach nałożyli mandaty karne na kwotę 86 240, 00 zł, w 311 przypadkach 

zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny a 73 

sprawy zostały przekazane innym instytucjom.  

 

Tabela nr 1 

Ilość wykroczeń w latach 2016 i 2017 i 2018 

 

 2016 2017 2018 

Liczba ujawnionych wykroczeń 5 649 4466 4 114 

Pouczenia 3 560 3002 2715 

Postępowanie mandatowe 1 337 1129 1015 

MK na kwotę 105 690,00 93 500,00 86 240,00 

Wnioski o ukaranie 649 266 311 

Przekazano innym instytucjom 103 69 73 

  

 



  

 

CZĘŚĆ III 

Ewidencja wyników działań straży 

 

 

L.p. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

Środki 

oddziaływa

nia  

wychowaw

czego 

(art.41 

k.w.) 

Grzywna nałożona w 

drodze mandatu  

karnego 

Wnioski 

do sądu 

Inny sposób 

zakończenia 

czynności  

(odstąpienie od 

skierowania 

wniosku o 

ukaranie, 

przekazane 

sprawy innym 

organom) 

Razem 

Liczba Kwota 

1. Ustawie - Kodeks wykroczeń 1837 561 53 890,00 304 39 2741 

  

a) 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

418 49 5 200,00 157 15 639 

b) 

wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 

1 1 50,00 3 0 5 

c) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
155 55 5 100,00 10 3 223 

d) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji 

787 335 34 950,00 17 6 1145 

e) wykroczenia przeciwko osobie 0 0 0,00 0 0 0 

f) 
wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
0 0 0,00 0 0 0 

g) 
wykroczenia przeciwko 

mieniu 
1 0 0,00 0 6 7 

h) 
wykroczenia przeciwko 

interesom konsumentów 
0 0 0,00 0 0 0 

i) 
wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
243 42 3 300,00 114 8 407 

j) 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

231 79 5 290,00 3 1 314 

k) 
szkodnictwo leśne, polne i 

ogrodowe 
1 0 0,00 0 0 1 

2. 
Przepisach wprowadzające Kodeks 

pracy 
0 0 0,00 0 0 0 

3. 
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
535 332 25 300,00 0 3 870 

4. 

Ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

224 117 6 500,00 2 0 343 

5. 
Ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 
78 3 400,00 1 30 112 

6. Ustawie o ochronie zwierząt 0 0 0,00 0 0 0 

7. Ustawa o odpadach 39 2 150,00 1 0 42 



  

8. 
Ustawie – Prawo ochrony 

środowiska 
2 0 0,00 2 1 5 

9. Ustawie – Prawo o miarach 0 0 0,00 0 0 0 

10. Ustawie – Prawo wodne 0 0 0,00 0 0 0 

11. 
Ustawie o publicznym transporcie 

drogowym 
0 0 0,00 0 0 0 

12. 
Ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 
0 0 0,00 0 0 0 

13. Ustawie o ochronie przyrody 0 0 0,00 0 0 0 

14. 
Ustawa o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
0 0 0,00 0 0 0 

15. 

Ustawie o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych 

0 0 0,00 0 0 0 

16.  
Ustawa o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 
0 0 0,00 0 0 0 

17. Ustawie i bateriach i akumulatorach 0 0 0,00 0 0 0 

18. Ustawie – Kodeks wyborczy 0 0 0,00 0 0 0 

19 
Aktach prawa miejscowego 

(przepisy porządkowe) 
0 0 0 1 0 1 

20. Innych 0 0 0,00 0 0 0 

Ogółem: 2715 1015 86 240,00 311 73 4114 

 

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 2018 strażnicy miejscy ujawnili 639 tego typu wykroczeń z tego 

w 418 przypadkach zastosowali pouczenia, w 49 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe 



  

na kwotę 5 200, 00 zł, skierowano również 157 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego  

w Szczecinku II Wydział Karny, 15 spraw przekazano innym instytucjom.  

Tabela nr 2 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w roku 2016, 2017 i 2018. 

 2016 2017 2018 

Liczba ujawnionych wykroczeń 983 617 639 

Pouczenia 484 433 418 

Postępowanie mandatowe 75 49 49 

MK na kwotę 9 650,00 4 550,00 5 200,00 

Wnioski o ukaranie 413 129 157 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

11 6 15 

 

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). Najczęściej ujawniane wykroczenia polegają na wypuszczaniu psów w miejscach 

publicznych bez kagańców i smyczy. W roku 2018 strażnicy miejscy z tego rozdziału ujawnili 223 

wykroczeń z tego w 155 przypadkach zastosowali pouczenia, w 55 przypadkach zastosowano 

postępowanie mandatowe na kwotę 5 100,00 zł, skierowali 10 wniosków o ukaranie i 3 sprawy 

przekazali innej instytucji.  

Tabela nr  

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia w roku 2016, 2017 i 2018. 

 2016 2017 2018 

Liczba ujawnionych wykroczeń 304 227 223 

Pouczenia 214 149 155 

Postępowanie mandatowe 67 56 55 

MK na kwotę 5 400,00 4 550,00 5 100,00 

Wnioski o ukaranie 9 9 10 

Sprawy przekazane innym 

organom lub instytucjom 

14 13 3 

 

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: 

- 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 2018 Straż Miejska wydała zlecenie holowania jednego pojazdu. Założono blokady na 

koła 211 samochodów. W innych przypadkach uzasadniających holowanie samochodów strażnicy 

docierali do ich właścicieli i dyscyplinowali ich. W roku 2018 poprzez wywarcie presji na właścicieli 

pojazdów zmuszono ich do usunięcia 6 wraków.  

W roku 2018 ujawniono 1145 wykroczeń z tego działu, z czego w 787 przypadkach 

zastosowano pouczenia, w 335 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 34 950, 

00 zł, skierowano 17 wniosków o ukaranie, 6 spraw przekazano innym instytucjom 

 

Tabela nr 3 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w roku 2016, 2017 i 2018. 

 2016 2017 2018 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 248 1 539 1 145 

Pouczenia 992 1 041 787 

Postępowanie mandatowe 218 469 335 

MK na kwotę 20 250 45 150 34 950 

Wnioski o ukaranie 22 24 17 

Sprawy przekazane innym 

organom lub instytucjom 

16 5 6 

 

 

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 2018 ujawniono 314 tego typu wykroczeń z tego w 231 przypadkach zastosowano 

pouczenia, w 79 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 5 290,00 zł, 

skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 1 sprawę przekazano innej 

instytucji. 

 

Tabela nr 4 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego w roku 2016, 2017 i 2018. 

 2016 2017 2018 

Liczba ujawnionych wykroczeń 381 322 314 

Pouczenia 272 238 231 

Postępowanie mandatowe 99 75 79 

MK na kwotę 6 950,00 5 700,00 5 290,00 

Wnioski o ukaranie 7 7 3 

Sprawy przekazane innym organom lub 
instytucjom 

3 2 1 

 

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: 

 kontrole miejsc spożywania alkoholu, 

 represję karna wobec osób niestosujących się do przepisów. 

 

     W roku 2018 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Straż 

Miejska w Szczecinku ujawniła 870 wykroczeń. Z tej liczby w 535 przypadkach zastosowano 

pouczenia, w 332 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 25 300,00 zł. 2 sprawy 

przekazano innym instytucjom. Brak wniosków o ukaranie był spowodowany tym, iż ustawodawca 

za takie wykroczenia przewidział 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 wielokrotnie spożywanie alkoholu  

w miejscach publicznych było kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego, co 

pozwalało zastosować sądowi wobec sprawców, kary ograniczenia wolności. 



  

Tabela nr 5 

Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w roku 2016, 2017 i 2018. 

 2016 2017 2018 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 327 900 870 

Pouczenia 781 634 535 

Postępowanie mandatowe 527 259 332 

MK na kwotę 40 220,00 19 900,00 25 300,00 

Wnioski o ukaranie 2 2 0 

Przekazano innym instytucjom 17 5 2 

 

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. Kolejnym wykroczeniem  

z tego działu wykroczeń jest art., 141 kw., (Kto w miejscu publicznym używa słów nieprzyzwoitych”). 

W roku 2018 z wymienionego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 407 wykroczeń. Z tej 

liczby w 243 przypadkach zastosowano pouczenia, w 42 przypadkach postępowanie mandatowe na 

kwotę 3 300,00 zł, skierowano również 114 wniosków o ukaranie i 8 spraw przekazano innym 

instytucjom. 

Tabela nr 6 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej w roku 2016, 2017 i 2018. 

 2016 2017 2018 

Liczba ujawnionych wykroczeń 588 375 407 

Pouczenia 333 234 243 

Postępowanie mandatowe 72 54 42 

MK na kwotę 6 000,00 4 250,00 3 300,00 

Wnioski o ukaranie 176 85 114 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

7 2 8 

 



  

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, usuwanie odpadów i innych nieczystości z nieruchomości, 

ulic, placów, dróg publicznych i innych. 

W trakcie przeprowadzania kontroli właściciele posesji, gdzie odnotowano nieprawidłowości, 

byli pouczani o sposobie załatwienia powyższej sprawy. W skrajnych przypadkach stosowano 

postępowanie mandatowe. Na bieżąco kontrolowane są umowy na wywóz nieczystości. 

Z przepisów wymienionej Ustawy w roku 2018 r. ujawniono 112 wykroczeń, z czego w 78 

przypadkach zastosowano pouczenia, w 3 przypadkach mandaty karne na kwotę 400, 00 zł, 

skierowano jeden wniosek o ukaranie a 30 spraw przekazano innym instytucjom.  

 

Tabela nr 7 

Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku, 2016, 2017 i 

2018. 

 2016 2017 2018 

Liczba ujawnionych wykroczeń 169 75 112 

Pouczenia 110 33 78 

Postępowanie mandatowe 26 7 3 

MK na kwotę 2 200,00 650,00 400,00 

Wnioski o ukaranie 0 0 1 

Sprawy przekazane innym 

organom lub instytucjom 

33 35 30 

 

 
1.9. Monitoring 

 

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

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

10 osób obsługujących monitoring to osoby bezrobotne zatrudniane obecnie w ramach środków 

zaplanowanych w budżecie straży miejskiej. Przed końcem roku 2018 serwery obsługujące monitoring 

zostały zainstalowane w siedzibie straży.  

W roku 2018, operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili 993 zdarzenia. W większości 

przypadków, bo aż 921 interwencji podjęli strażnicy miejscy, pozostałe zdarzenia były przekazywane 

do realizacji innym instytucjom – Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Służbie Ochrony Kolei, Urzędowi 

Miasta, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej czy też administratorom wspólnot mieszkaniowych. 

Najwięcej ujawnionych zdarzeń, bo aż 415 dotyczyło wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu 

w miejscu publicznym. Na drugim miejscu znalazły się jakże uciążliwe wykroczenia związane  



  

z nieprawidłowym postojem pojazdów, tych zdarzeń było 236. Operatorzy ujawnili 106 przypadków 

zakłócania spokoju i porządku publicznego. Najwięcej takich zdarzeń miało miejsce w okolicy lokali, 

w których odbywały się dyskoteki. Dzięki szybkim interwencjom strażników udaremniono kilka bójek. 

Operatorzy kamer ujawnili 55 zdarzeń dotyczących osób upojonych alkoholem leżących w miejscach 

publicznych. W niektórych z tych przypadków niezbędna była pomoc lekarska.   

 Dzięki kamerom monitoringu miejskiego, strażnicy wielokrotnie zapobiegali eskalacji przemocy 

fizycznej, do jakiej dochodziło w pobliżu lokali gastronomicznych i sklepów nocnych. Operatorzy 

ujawnili wandali niszczących ławki na Strefie Aktywnego Wypoczynku oraz nowego pomostu przy  

CK Zamek. W obu przypadkach sprawcy zostali ujęci i przekazani Policji. Kamery przyczyniły się 

również do ujęcia osób narkotyzujących się na Mysiej Wyspie. Ujęto ekshibicjonistę onanizującego się 

na placu zabaw dla dzieci przy pomocy pompki podciśnieniowej. Nagrania z kamer monitoringu 

miejskiego pomogły w ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy zniszczenia wiaty przystankowej. Dzięki 

czujności operatora monitoringu miejskiego zatrzymano sprawcę zuchwałej kradzieży sprzętu 

elektronicznego z jednego ze sklepów.  

 Służyliśmy pomocą Policji, która bardzo często zwracała się do nas o materiał zarejestrowany 

przez kamery. Obraz z kamer niejednokrotnie przyczynił się do ustalenia sprawców zdarzeń 

drogowych. Służyliśmy pomocą również mieszkańcom w sprawach, gdzie pomocny okazywał się 

monitoring miejski. 

 O tym, że monitoring miejski to bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa miasta nie 

trzeba już chyba nikogo przekonywać. Oczekiwania społeczeństwa związane monitoringiem miejskim 

stają się coraz większe, dlatego inwestycja w nowe technologie związane z bezpieczeństwem 

publicznym nie powinna budzić niczyjego zdziwienia. Miasto w 2018 roku wymieniło kilka najstarszych 

kamer na nowe, wymieniono również serwer, co umożliwi w przyszłości rozbudowę systemu. Nie 

powinniśmy zapominać o operatorach kamer, gdyż to oni pełnią tutaj kluczową rolę. 

Rynek pracy spowodował, że coraz trudniej znaleźć odpowiednią osobę na stanowisko 

operatora a system bez operatora jest nieefektywny. 

2. Realizacja zadań szczególnie ważnych  

 

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. Ciągłość służby zapewnia dyżurny, 

patrol zmotoryzowany oraz obsługa monitoringu. 

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

szczególnie zagrożonych. Na bieżąco uaktualniane są miejsca zagrożone. Systematycznie 

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

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

sygnały o zakłócaniu porządku publicznego. Zadaniu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego służą 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. Istotnym jest, aby informacje były przekazywane wieloma 



  

kanałami. Realizując to, dla możliwości pełniejszego przekazywania wiedzy o działalności Straży 

Miejskiej w Szczecinku jest prowadzona strona internetowa, która została zmodernizowana. Został 

uruchomiony fanpage na facebooku gdzie również przekazujemy informacje o naszej działalności.  

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

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

wielkopowierzchniowymi dachami i obligowano ich do uprzątania zalegającego śniegu. Obligowano 

zarządców nieruchomości do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz śliskości  

z przylegających do nieruchomości chodników. W roku 2018 strażnicy miejscy za pomocą startera 

udzielili pomocy kierowcom przy uruchomieniu 289 samochodów. Większość z nich była uruchamiana 

w porze zimowej. Największą ilość samochodów uruchamiano za pomocą startera w dniu 1.03.2018  – 

15  pojazdów i dnia 28.02.2018 r. – 11. Było to związane z niskimi temperaturami, jakie panowały 

 

Po stopnieniu śniegu zadaniem szczególnie ważnym było egzekwowanie sprzątania 

nieczystości oraz porządkowania terenów. Z właścicielami nieruchomości były prowadzone rozmowy  

w trakcie, których ustalany jest termin na ich uprzątnięcie. Egzekwowano obowiązek utrzymania 

terenów w odpowiednim stanie. W roku 2018 po interwencjach straży miejskiej zostało 

uporządkowanych 179 terenów na terenie miasta. 

W roku 2018 strażnicy złapali lub przejęli 119 psów i 46 kotów, które umieszczone zostały  

w schronisku dla zwierząt lub przewiezione do lecznicy weterynaryjnej. W 8 przypadkach strażnicy 

kontrolowali warunki utrzymania psów. 

Oprócz psów i kotów podejmowano szereg interwencji związanych z innymi zwierzętami. 

Podejmowano interwencje w sprawie rannego sokoła, nietoperzy, miniaturowego królika, znalezionej 

papugi, biegających po ulicy Pilskiej danieli, porzuconych szczurów hodowlanych, w okresie zimowym 

kilkukrotne interwencje w sprawie łabędzi, często były to zgłoszenia fałszywe dotyczące np. łabędzi 

przymarzniętych do tafli lodu pokrywającej jezioro. Najczęściej zgłoszenia te nie polegały na prawdzie, 

a angażowały szereg sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i innych służb. Interwencje dotyczyły 

również przypadków kolizji samochodów ze zwierzętami.  

11.02.2018 około godziny 17 interwencja na ul: Miodowej gdzie samopas poruszała się świnia 

wietnamska. 17.03.2018 około godziny 18:35 na ulicy Kościuszki patrol straży miejskiej podejmował 

interwencje w sprawie potrąconej sarny. Na miejsce wezwano lekarza weterynarii. 22.03.2018 około 

godziny 14:50 na ul: Warcisława IV został złapany w piwnicy nietoperz, następnie strażnicy przewieźli 

go do weterynarii. 8.04.2018 r. około godziny 14:00 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ulicę 

Skowronkową gdzie zgłoszono sarnę zaplątaną w ogrodzeniu. Na miejscu strażnicy zastali samca 

sarny, który był zaplątany w ogrodzenie z siatki. Strażnicy uwolnili go. Z uwagi na obrażenia na 

miejsce wezwano lekarza weterynarii. Po podaniu zwierzęciu środka przeciwbólowego sarna została 

przetransportowana do lecznicy weterynaryjnej. 4.05.2018  około godziny 14:35 interwencja na ul: 

Miła, gdzie znajdowała się sarna z zakrwawionym pyskiem. Na miejsce wezwano lekarza weterynarii  

i po podaniu przez niego środka usypiającego przewieziono do weterynarii. 9.06.2018 około godziny 

12:20 zgłoszenie o ptaku, który utknął w rynnie na drugim piętrze budynku. O fakcie tym 

powiadomiono PSP, której strażacy po dotarciu na miejsce, uwolnili z rynny jaskółkę. Po jej uwolnieniu 

została przewieziona do weterynarii. 1.08.2018 około godziny 0:15 zgłoszenie z ulicy Mickiewicza 



  

gdzie znaleziono jeża potrąconego przez samochód. Jeż został przewieziony do weterynarii. 

20.09.2018 19:00 strażnicy zajmowali się papugą znalezioną na ostatnim piętrze ul: Pileckiego. 

28.11.2018 r. około godziny 11: dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że na 

stawach przy ul: Narutowicza mają się znajdować dwa łabędzie przymarznięte do tafli lodu. Ptaki 

znajdowały się na środku stawu. Nie reagowały na próby przepłoszenia. Trzepotały skrzydłami nie 

mogąc się oderwać od lodu. Łabędzie zostały uwolnione dopiero przez strażaków z Państwowej Straży 

Pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu.   

 W trzech przypadkach z różnych miejsc oddalonych od wody, strażnicy przeprowadzali do 

jeziora kaczki z małymi. Podjęto również 71 innych interwencji w sprawie rannych lub chorych ptaków. 

Za każdym razem ptaki były przewożone do weterynarii.  

 

Realizując zadanie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy 

miejscy zatrzymywali również sprawców przestępstw. Ujęli i przekazali policji 41 osób w tym  

8 sprawców przestępstw. Ujawnili 8 przestępstw, doprowadzili do miejsca zamieszkania lub ZOZ 100 

osób.  

Osoby bezdomne, które wyraziły chęć umieszczenia ich w ośrodkach dla bezdomnych były tam 

przewożone. W roku 2018 w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili 13 osób. Wielokrotnie  

w godzinach nocnych strażnicy sami lub wraz z pracownikiem MOPS kontrolowali znane miejsca 

pobytu osób bezdomnych. Podczas kontroli rozwożono bezdomnym koce i kołdry a nawet pozyskaną 

żywność.  

Strażnicy zabezpieczyli 32 miejsca zdarzeń, od miejsc stwarzających zagrożenie dla osób 

poruszających się do miejsc pożarów. 7.02.2018 r. około godziny 21:20 strażnicy miejscy patrolując 

ulicę Warcisława IV zauważyli duże zadymienie na ulicy a następnie kłęby dymu oraz ogień 

wydobywający się z komina jednej z posesji. Na miejscu strażnicy powiadomili właściciela mieszkania 

a następnie wezwali Straż Pożarną, która ugasiła ogień. Strażnicy skontrolowali również przydomową 

kotłownię, ale nie stwierdzono spalania w niej rzeczy zabronionych. 30.03.2018 około godziny 23:35 

na prośbę PSP strażnicy udali się na ul: Narutowicza celem zabezpieczenia latarni, która uległa 

uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej. 7.04.2018 około godziny 3:40 strażnicy zabezpieczali miejsce 

kolizji gdzie w wyniku uderzenia przez samochód została zniszczona latarnia uliczna. Dnia 23.04.2018 

zabezpieczenie miejsca znalezienia niewybuchu z czasów II Wojny Światowej. 28.04.2018  na ul: JP II 

strażnicy zabezpieczyli miejsce potrącenia rowerzystki. 2.05.2018 około godziny 11:10 strażnicy 

miejscy patrolujący ulicę Szafera zauważyli samochód osobowy stojący na przejściu dla pieszych,  

a obok dwie kobiety zbierające zakupy z jezdni. Jak się okazało, na przejściu dla pieszych doszło do 

potrącenia kobiety. Strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. W dniu 9.05.2018 około godziny 12:10 

zabezpieczyli miejsce potrącenia rowerzystki. Dnia 3.06.2018 około godziny 20:40 patrolując teren 

garaży przy ul: Sikorskiego strażnicy ujawnili palący się materac. Miejsce zabezpieczono do czasu 

ugaszenia przez PSP. 3.07.2018 około godziny 11:25 zabezpieczenie miejsca akcji gaśniczej traw przez 

PSP na terenie należącym do WAM. Oś. Zachód. 18.07.2018 około godziny 18:15 dyżurny straży 

miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie o gnieździe szerszeni znajdującym się na drzewie przy  

ul: Warszawskiej. Po potwierdzeniu tego z uwagi, że gniazdo znajdowało się w pobliżu placu zabaw, 

na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną, której strażacy zlikwidowali zagrożenie. 19.07.2018 r. 



  

około godziny 7:20 dyżurny straży miejskiej został poinformowany o zwalonym w wyniku wichury 

drzewie przy ul: Kopernika. Drzewo znajdujące się na ogrodzonej posesji naprzeciwko budynku przy 

ul: Kopernika 9C, przewróciło się na jezdnię i zaparkowane tam samochody. 5.08.2018 godzina 17:25 

ul: Wodociągowa – gniazdo os na drzewie przy chodniku. Wezwano PSP, która za pomocą środka 

chemicznego zneutralizowała zagrożenie. 29.08.2018 około godziny 15:50 zabezpieczenie akcji 

gaszenia pożaru oraz lądowania śmigłowca na ul: Zielonej. 1.09.2018 około godziny 12:10 

zabezpieczenie miejsca kolizji kobieta jadąc samochodem Suzuki. Wjechała na chodnik, uderzyła  

w znak drogowy a następnie w drzewo. Miejsce zabezpieczono do czasu przyjazdu Policji. 15.09.2018 

około godziny 18:15 patrol straży miejskiej udał się na ulicę Koszalińską na miejsce kolizji drogowej. 

Okazało się , że samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Samochodem poruszały się trzy 

osoby dorosłe i dwoje dzieci. Strażnicy wylegitymowali kierującego oraz świadka zdarzenia, następnie 

zabezpieczyli miejsce do czasu przyjazdu Policji. 16.09.2018 około godziny 16:15 dyżurny straży 

miejskiej otrzymał telefoniczną informację o złamanej gałęzi w parku miejskim zwisającej nad alejką 

parkową. Miejsce zabezpieczono do czasu usunięcia zagrożenia przez PGK. 18.09.2018 w godzinach 

14:20-17:35 strażnicy zabezpieczali miejsce znalezienia niewybuchu. Zgłaszający na terenie stanicy 

wędkarskiej wyłowił z jeziora granat ręczny. Zabezpieczenie do czasu zabrania niewybuchu przez 

saperów. 6.10.2018 około godziny 5:10 pożar budynku przy ul: Sikorskiego zabezpieczenie do czasu 

przyjazdu PSP. 7.10.2018 około godziny 14:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne 

zgłoszenie o gnieździe os na wybiegu dla psów przy ul: Wodociągowej. Miejsce to zostało 

zabezpieczone do czasu likwidacji zagrożenia przez Państwową Straż Pożarną. 18.11.2018 r. około 

godziny 13:10 do dyżurnego SM zadzwonił mieszkaniec, który w parku miejskim na wysokości ulicy 

Kościuszki znalazł granat. Strażnicy zabezpieczyli miejsce taśmą ostrzegawczą a dyżurny powiadomił  

o niewybuchu Policję. Do czasu przybycia saperów teren zabezpieczali policjanci oraz strażnicy. 

28.11.2018 r. około godziny 11 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że na 

stawach przy ul: Narutowicza mają się znajdować dwa łabędzie przymarznięte do tafli lodu. Ptaki 

znajdowały się na środku stawu. Nie reagowały na próby przepłoszenia. Trzepotały skrzydłami nie 

mogąc się oderwać od lodu. Łabędzie zostały uwolnione dopiero przez strażaków z Państwowej Straży 

Pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu.   

 

Ujęto 23 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub popełniających 

czyny świadczące o ich demoralizacji. 4.01.2018 około godziny 23:00 operator monitoringu zauważył 

młodego mężczyznę, który idąc ulicą Wyszyńskiego pił piwo. Na wysokości przystanku komunikacji 

miejskiej przy rozbił butelkę o chodnik. Na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej na widok, 

którego zaczął uciekać. Po krótkim pościgu ujęto go. Jak się okazało był to nieletni. 26.01.2018 około 

godziny 19:45 ujęto nieletniego posiadającego wódkę. Nieletni został doprowadzony do miejsca 

zamieszkania i przekazany matce. 8.02.2018 około godziny 20:00 interwencja wobec nieletniej 

wychowanki internatu będącej w stanie nietrzeźwości (0,49 mg/l alkoholu). 13.02.2018 około godziny 

17:47 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na jeden z przystanków komunikacji 

miejskiej gdzie miał stać nietrzeźwy młodzieniec głośno wykrzykujący słowa wulgarne. Strażnicy 

wylegitymowali go. Okazało się, że jest to nieletni wychowanek jednej z placówek wychowawczych  

w Szczecinku. 22.04.2018 około godziny 16:20 interwencja wobec nieletniego, który pił piwo na placu 



  

zabaw przy ul: Zielonej. Doprowadzony do miejsca zamieszkania i przekazany matce. 7.05.2018 około 

godziny 18:45 na Placu Kamińskiego ujawniono dwie nieletnie spożywające alkohol. Zostały 

doprowadzone do miejsc zamieszkania. 9.05.2018 około godziny 23:55 interwencja na ul: Ordona, 

gdzie nieletni spożywał alkohol, dopuścił się nieobyczajnego wybryku oraz wyrzucił puszki po piwie do 

parku. 8.06.2018 około godziny 20:00 interwencja wobec trójki nieletnich spożywających alkohol na 

ul: Warcisława IV. 14.06.2018 około godziny 17:30 na ul: Kolejowej interwencja wobec dwójki 

nieletnich pod wpływem alkoholu. 1.07. 2018 r. około godziny 2:20 patrol miejski patrolując ulicę 

Armii Krajowej wylegitymował dwie osoby poruszające się rowerami po chodniku. Legitymowany 

młody mężczyzna wprowadził strażników w błąd podając fałszywe dane. W trakcie wykonywania z nim 

czynności okazało się, że jest to 16 latek znajdujący się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 

Nieletni został doprowadzony do miejsca zamieszkania i przekazany ojcu. 26.07.2018 około godziny 

19:45 w parku miejskim strażnicy ujęli dwójkę nieletnich, którzy pili tam piwa. Oboje zostali 

przekazani policji. 16.08.2018 około godziny 13:15 na ul Myśliwskiej strażnicy zastali czternastolatka, 

który pił piwo a obok niego były porozrzucane butelki po takim samym piwie. Nieletni został 

przekazany matce. 6.09.2018 interwencja w jednym z internatów wobec nieletnich wychowanków, 

którzy przyszli pod wpływem alkoholu. 27.09.2018 około godziny 17:40 w Strefie Aktywnego 

Wypoczynku ujęto dwójkę nieletnich podczas spożywania alkoholu. 9.11.2018 około godziny 16:05 

strażnicy ujęli nieletnią, która  spaliła siatkę zabezpieczającą trampolinę na centralnym placu zabaw. 

 
Straż Miejska posiada na wyposażeniu dwa, alkotesty, które są systematyczne wzorcowane  

a wyniki ich badań są w pełni wiarygodne. Aby zminimalizować ilość przypadków kierowania 

pojazdami pod wpływem alkoholu, w siedzibie straży udostępniamy mieszkańcom alkotesty celem 

sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W roku 2018 z możliwości badania 

alkotestem na zawartość alkoholu skorzystało 299 osób. Najwyższy wynik, który wykazał alkotest to 

1,22 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  

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

powinny być w nich spalane. Dokonano 65 takich kontroli. Jedna kontrola skończyła się skierowaniem 

wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku, 18 kontroli pouczeniem. W pozostałych 

przypadkach kontrole nie ujawniły nieprawidłowości. W okresie tarła ryb, systematycznie 

kontrolowaliśmy kanały i cieki wodne na terenie miasta, celem przeciwdziałania procederowi 

kłusownictwa.  

 

Ciekawsze albo bardziej bulwersujące interwencje to: 

5.01.2018 r. około godziny 8:25 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację o mężczyźnie, 

który siedzi na ławce przy ul: Połczyńskiej bez butów i dziwnie zachowuje się. Na miejscu zastano 

mężczyznę upojonego alkoholem. Z mężczyzną tym nie można było porozumieć się. Znalezionym przy 

nim telefonem komórkowym skontaktowano się z jego matką. Na jej prośbę przewieziono go na dres 

zamieszkania gdzie okazało, ze, że nie można go wnieść do mieszkania gdyż jest po operacji biodra. 

Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który po sprawdzeniu dokumentacji poprosił strażników  

o przewiezienie go do szpitala na oddział ratunkowy. Tego samego dnia około godziny 16:30 dyżurny 

Straży Miejskiej otrzymał informację o mężczyźnie, który leżał w żywopłocie na ul: Kościuszki. Po 

przyjeździe na miejsce zastano mężczyznę leżącego z głową w żywopłocie, a nogami i tułowiem na 



  

drodze. Obok leżały dwie kule. Mężczyzna był upojony alkoholem. W związku z tym, że przy 

sobie posiadał dowód osobisty na podstawie, którego ustalono jego adres to można było 

doprowadzić go do miejsca zamieszkania. 

5.02.2018 r. około godziny 20:00 dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie o 

mężczyźnie leżącym na ziemi przy ul: Kopernika. Na miejscu zastano upojonego alkoholem 

mężczyznę, który nie był w stanie powiedzieć słowa ani stać o własnych siłach. Na podstawie 

dowodu osobistego, który posiadał przy sobie ustalono jego adres. Mężczyznę doprowadzono 

do miejsca zamieszkania jednak z uwagi na jego stan nie można było zostawić go w 

mieszkaniu samego. Strażnicy przewieźli go do szpitala, gdzie po dłuższych pertraktacjach 

został pozostawiony. Jednak, aby wyjąć go z radiowozu, musieli pomóc policjanci gdyż 

personel odmówił pomocy. Razem z policjantami strażnicy wytaszczyli go z radiowozu, 

posadzili na wózku i tak zawieźli na odział ratunkowy. 

7.02.2018 około godziny 12:20 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne 

zgłoszenie o uszkodzeniu słupków oddzielających ścieżkę rowerową od pasa jezdni na ulicy 

Brzegowej. Na miejscu strażnicy zastali samochód firmy kurierskiej, który zawisł na tych 

słupkach. Mieszkańcy pobliskich domów pomogli naciąć te słupki, aby samochód mógł z nich 

zjechać. 7.02.2018 r. około godziny 21:20 strażnicy miejscy patrolując ulicę Warcisława IV 

zauważyli duże zadymienie na ulicy a następnie kłęby dymu oraz ogień wydobywający się z 

komina jednej z posesji. Na miejscu strażnicy powiadomili właściciela mieszkania, a następnie 

na miejsce wezwano Straż Pożarną, która ugasiła ogień. Strażnicy skontrolowali również 

przydomową kotłownię, ale nie stwierdzono spalania w niej rzeczy zabronionych. 

9.02.2018 r. około godziny 23:05 na ul: 1 Maja, operator kamer monitoringu 

wizyjnego zauważył mężczyznę rozklejającego ulotki na lampach oświetleniowych, skrzynkach 

energetycznych oraz znakach drogowych. Były to ulotki o możliwości uzyskania szybkich 

pożyczek. Ulotki zdążył porozwieszać na ulicach Polna, Mierosławskiego, Pomimo 

wylegitymowania oraz pouczenia o sporządzeniu wniosku o ukaranie, mężczyznę ponownie 

ujęto na tym procederze około godziny 2:30 na ul: Jana Pawła II. Kolejnymi miejscami, w 

których rozwiesił ulotki były ulice Plac Wolności, 1 Maja.  

9.02.2018 r. około godziny 15:10 w parku miejskim na ławce umieszczonej na tzw. 

„plaży wojskowej” operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył mężczyznę, który 

publicznie masturbował się za pomocą pompki podciśnieniowej.  

10.02.2018 r. około godziny 14:05 patrol Straży Miejskiej podjął interwencję wobec 

grupy młodych mężczyzn, którzy zakłócali porządek publiczny w okolicy sklepu Tesco. 

Wylegitymowano czterech mężczyzn, z których dwóch podczas interwencji szarpało się między 

sobą oraz dalej zakłócali porządek publiczny.  

2.03.2018 około godziny 23:00 strażnicy miejscy patrolując ulicę Kosińskiego 

zauważyli rowerzystę poruszającego się środkiem jezdni, bez wymaganego oświetlenia 

roweru. Po jego zatrzymaniu okazało się, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Rowerzysta 

został przekazany policji. 

17.03.2018 około godziny 3:15 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył 

grupkę młodych mężczyzn idącą ulicą Ordona. Po minięciu radiowozu policyjnego, który 



  

podejmował tam interwencję, dwóch z nich opuściło spodnie pokazując „tylną część ciała”. Myśleli, że 

są bardzo dowcipni. Ich dowcip skończył się na sąsiedniej ulicy nałożeniem na nich przez strażników 

mandatów karnych po 300 zł. 

20.03.2018 około godziny 20:50 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję na  

ul: Bohaterów Warszawy, gdzie samochód ciężarowy cofając zniszczył lampę oświetlenia ulicznego. Na 

miejscu wylegitymowano kierującego celem przekazania materiałów dla poszkodowanego oraz 

zabezpieczono to miejsce. 

24.03.2018 około godziny 15:35 w jednym ze sklepów strażnicy podjęli interwencję na 

zgłoszenie o znęcaniu się nad psem. Na miejscu ustalono, że wskazany mężczyzna złapał swojego psa 

za kark i rzucił nim o podłogę we wnętrzu sklepu. Pies schował się przed nim i nie reagował na 

wołanie. Jak ustalono mężczyzna już wcześniej zachowywał się w sposób znamionujący znęcanie nad 

zwierzęciem. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu.   

25.03.2018 około godziny 17:55 strażnicy miejscy podejmowali interwencję w parku miejskim 

na wysokości ulicy Kościuszki w stosunku do mężczyzny upojonego alkoholem, który wraz z rowerem 

leżał przy ścieżce rowerowej. W związku z tym, iż mężczyzna posiadał widoczne obrażenia, na miejsce 

wezwano zespół ratunkowy. Po zbadaniu przez lekarza mężczyzna został doprowadzony do miejsca 

zamieszkania. 

7.04.2018 r. około godziny 1:30 strażnicy patrolując ulicę Dworcową zauważyli cztery szyby 

wybite w poczekalni dworca PKP. Przez okno było widać w środku dwóch mężczyzn pijących piwa  

z puszek. Mężczyźni głośno używali wulgaryzmów a jeden z nich wymachiwał trzymanym w ręku 

nożem. Podczas wykonywania z nimi czynności twierdzili, że szyby powybijali nieznani im mężczyźni. 

W związku z tym, że przestępstwa i wykroczenia polegające na niszczeniu mieniu pozostają  

w kompetencjach Policji, na miejsce wezwano patrol policji, któremu przekazano obu mężczyzn. Po 

odtworzeniu zapisu nagrań z kamer zamontowanych w budynku dworca okazało się, że to jeden  

z zatrzymanych mężczyzn poprzez uderzenia w nie jakimś przedmiotem oraz głową, powybijał szyby. 

17.04.2018 około godziny 0:15 strażnicy miejscy podczas patrolowania ulicy Wyszyńskiego 

zauważyli rowerzystę, który poruszał się rowerem bez wymaganego oświetlenia. Mężczyznę tego 

zatrzymano do kontroli. Znajdował się on pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano patrol policji, 

któremu rowerzysta został przekazany. W wydychanym powietrzu miał 1,14 mg/l alkoholu,  

a wcześniej orzeczony zakaz jazdy rowerami. 

19.04.2018 r. około godziny 0:30  strażnicy patrolujący ulice Polną zauważyli dwie osoby 

jadące rowerami, środkiem jezdni, bez wymaganego oświetlenia rowerów. Strażnicy polecili im 

zatrzymać się do kontroli, lecz osoby te zaczęły uciekać ulicami Polną, Nową, Krętą i Myśliwską. Jedna 

z tych osób została ujęta na skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej i Kościuszki a druga w parku miejskim przy 

ul: Kilińskiego. Obie osoby to kobiety, od których wyczuwano ostrą woń alkoholu. Po sprawdzeniu 

alkotestem okazało się, że obie znajdują się w stanie nietrzeźwości a w wydychanym powietrzu mają 

po ponad 2 promile alkoholu. 

22.04.2018 około godziny 16:20 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję na  

ul: Zieloną gdzie mieszkańcy zgłosili, iż na placu zabaw siedzi mężczyzna, który spożywa tam alkohol,  

a butelki po piwie wrzuca w krzaki. Na miejscu strażnicy zastali wskazanego mężczyznę, którego stan 

wskazywał na spożycie alkoholu. Jak się okazało był to nieletni gimnazjalista. Gdy dowiedział się, że 



  

strażnicy przewiozą go do matki zaczął stawiać opór i dopiero przy użyciu siły fizycznej można 

było go doprowadzić do miejsca zamieszkania. 

30.04.2018 r. około godziny 22 na ul: Warcisława IV operator monitoringu ujawnił 

dwóch mężczyzn spożywających alkohol, następnie idąc w stronę PKP jeden wszedł drugiemu 

na barki  i zerwał flagi wiszące na latarni. W tym momencie został ujęty przez strażników 

miejskich.  

2.05.2018 około godziny 11:10 strażnicy miejscy patrolujący ulicę Szafera zauważyli 

samochód osobowy stający na przejściu dla pieszych a obok dwie kobiety zbierające zakupy z 

jezdni. Jak się okazało, na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia kobiety. Strażnicy 

zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wezwali patrol Policji. 

3.05.2018 około godziny 17:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne 

wezwanie na teren cmentarza gdzie w jednej z alejek miał leżeć mężczyzna. Na miejscu 

strażnicy zastali mężczyznę ze śladami krwi na twarzy uchu i rękach. Czuć było od niego ostrą 

woń alkoholu, krztusił się i dostawał drgawek. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy. 

6.05.2018 miało miejsce znieważenie i czynna napaść na strażniczkę miejską. 

9.05.2018 około godziny 12:10 strażnicy miejscy patrolując ulicę Ordona usłyszeli 

odgłos uderzającego plastiku. Zauważyli samochód osobowy, który potrącił rowerzystkę. 

Oboje wylegitymowano. Kierujący samochodem osobowym przyznał się do winy. W związku z 

tym, iż oboje zgodnie oświadczyli, że się dogadają a rowerzystka stwierdziła, iż nic jej nie 

dolega, nie było potrzeby wzywania na miejsce Policji. 

9.05.2018 około godziny 12:25 na ul: Kisielewskiego patrol straży miejskiej zauważył 

mężczyznę, który zasłabł na ulicy. Mężczyzna był przytomny. Strażnicy udzielili mu pierwszej 

pomocy i wezwali zespół ratunkowy. Po stwierdzeniu przez zespół ratunkowy, że nie wymaga 

on hospitalizacji i można odwieźć go do domu. Strażnicy przewieźli do miejsca zamieszkania. 

13.05.2018 około godziny 2:45 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Wyszyńskiego 

zauważył przed sklepem z alkoholem, dużą grupę osób szarpiących się między sobą. Na 

miejsce wezwano patrol policji i razem podjęto interwencję. W trakcie zajścia, jeden z 

mężczyzn biorących udział w szarpaninie został wepchnięty w szybę wystawową rozbijając ją. 

16.05.2018 około godziny 18:20 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ul: 

Winniczną. Ze zgłoszenia wynikało, iż do studzienki kanalizacyjnej wpadły małe kaczki. W 

związku z tym, iż próby ich wyciągnięcia przez strażników nie dały rezultatu, na miejsce 

wezwano PSP. Strażacy wyciągnęli ze studzienki cztery pisklęta kaczki, a kolejne cztery wraz z 

matką znajdowały się w pobliżu. Małe kaczki zostały włożone do kontenera. Strażniczka 

trzymając kontener w rękach, szła w stronę jeziora, a za nią, kierowana odgłosem piskląt, szła 

ich matka. Kaczki zostały wypuszczone do jeziora.  

22.05.2018 około godziny 0:25 na ul: Warcisława IV strażnicy miejscy zauważyli 

mężczyznę, który jechał rowerem bez wymaganego oświetlenia. Podczas jego kontroli czuć 

było od niego ostrą woń alkoholu w związku, z czym, na miejsce został wezwany patrol Policji, 

któremu go przekazano. W wydychanym powietrzu miał 0,65 mg/l alkoholu. 

25.05.2018 około godziny 15: 40 strażnicy miejscu patrolując ulicę Piłsudskiego 

zauważyli jak  



  

z ulicy Kanałowej wyjeżdża samochód osobowy marki Peugeot, którego kierujący wymusił 

pierwszeństwo na prawidłowo jadącym ulicą Warcisława IV samochodzie Audi w wyniku, czego doszło 

między nimi do kolizji. 

26.05.2018 około godziny 2:40 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył mężczyzn 

malujących farbą w sprayu po pomoście za Zamkiem. W trakcie dojazdu patrolu złożonego ze 

strażniczki miejskiej i policjanta część mężczyzn zdążyła uciec, jednak po opatrolowaniu terenu 

przyległego do zamku, w krzakach ujęto jednego z tych sprawców. Mężczyzna został zatrzymany  

i przewieziony do KPP w Szczecinku. Na miejscu znaleziono również puszkę z farbą.  

27.05.2018 około godziny 2:20  operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył mężczyznę, 

który w ręku trzymał przedmiot przypominający pistolet. Wymachiwał on nim w kierunku parku 

miejskiego a następnie podszedł do osób siedzących przy pobliskim lokalu chowając przedmiot do 

kieszeni. Dyżurny straży miejskiej powiadomił o tym fakcie policję. Patrol, który przybył na miejsce 

przeszukał tego mężczyznę i zatrzymał go. Okazało się, że posiadał przy sobie atrapę broni. 

29.05.2018 r. około godziny 15:50 strażnicy miejscy podejmowali interwencję na  

ul: Spółdzielczej wobec kierującego samochodem, który utrudniał wyjazd z posesji. Radiowóz został 

prawidłowo ustawiony wzdłuż krawędzi jezdni i została w nim włączona sygnalizacja świetlna.  

W pewnym momencie strażnicy poczuli uderzenie w radiowóz. Jak się okazało sześćdziesięcioletnia, 

kierująca nowym, pożyczonym samochodem Opel Insygnia nie zauważyła radiowozu stojącego  

z włączoną sygnalizacją pojazdu uprzywilejowanego, najpierw uderzając w niego lusterkiem 

samochodu a następnie, pomimo tego kontynuowała jazdę rysując bok swojego samochodu o zawias 

tylnych drzwi.  

30.05.2018 około godziny 20:05 strażnicy miejscy patrolując ulicę Wyszyńskiego zauważyli 

chłopca leżącego na chodniku. Okazało się, że jechał rowerem i uderzył w znak drogowy. Na miejsce 

wezwano zespół ratunkowy oraz policję. 

31.05.2018 około godziny 14:45 patrol straży miejskiej patrolując park miejski na wysokości 

ulicy Kosińskiego, ujawnił zwłoki mężczyzny na terenie byłego TKKF Fala.  

2.06.2018 około godziny1:25 interwencja na terenie CK zamek. Operator kamer monitoringu 

wizyjnego zauważył jak dwóch mężczyzn z kilkuosobowej grupy kopie i bije leżącego. Interwencję 

podejmował patrol zmieszany złożony ze strażniczki i policjantów. 

18.06.2018 około godziny 19:50 podczas patrolowania ulicy Warcisława IV patrol straży 

miejskiej zauważył rowerzystę jadącego jezdnią, pomimo istniejącej obok ścieżki rowerowej. Podczas 

legitymowania rowerzysty okazało się, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna  

w wydychanym powietrzu miał 1,22 mg/l alkoholu. Został przekazany Policji. 

29.06.2018 około godziny 0:25 strażnicy miejscy patrolując ul: Gdańską zauważyli rowerzystę 

bez wymaganego oświetlenia. Po jego wylegitymowaniu okazało się, że znajduje się w stanie 

nietrzeźwości. Użyty alko test wykazał 1,06 mg/l alkoholu. Mężczyzna został przekazany Policji. 

11.07.2018 około godziny 20:30 dyżurny odebrał zgłoszenie na interwencję do parku 

miejskiego za hotelem Viki gdzie miał leżeć mężczyzna. Na miejscu zastano mężczyznę leżącego wraz 

z rowerem na ścieżce oraz kilka osób postronnych. W związku z tym, iż wszystkie karetki były zajęte 

strażnicy przewieźli go do szpitala na SOR i tam pozostawili pod opieką lekarską. 



  

16.07.2018 r. około godziny 23:00 patrol straży miejskiej na ul: Ordona zauważył 

kobietę jadącą rowerem bez wymaganego przepisami oświetlenia. Po zatrzymaniu okazało się, 

że w ręce trzyma otwartą butelkę piwa i pije z niej. Użyty alkotest wykazał 0,56 mg/l alkoholu. 

18.07.2018 około godziny 18:45 patrol straży miejskiej patrolując ulicę warszawską 

zauważył rowerzystę jadącego całą szerokością chodnika. Na widok strażników rowerzysta 

przyśpieszył i usiłował uciec. Został zatrzymany do kontroli na ul: Chełmińskiej. W 

wydychanym powietrzu miał 0,80 mg/l alkoholu. Rowerzysta został przekazany Policji. 

22.07.2018 r. około godziny 0:50 patrolując ulicę Winniczną strażnicy zauważyli 

rowerzystę jadącego bez wymaganego oświetlenia. Podczas legitymowania wyczuto od niego 

ostrą woń alkoholu. Rowerzysta w wydychanym powietrzu miał 0,60 mg/l alkoholu. 

23.07.2018 około godziny 1:40 strażnicy miejscy patrolując ulicę Wiatraczną zauważyli 

rowerzystę jadącego bez wymaganego oświetlenia. Po jego zatrzymaniu okazało się, że użyty 

alkotest wykazał 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 

26.07.2018 około godziny 19:45 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję 

do parku miejskiego na wysokości ulicy Mickiewicza, gdzie grupa osób miała spożywać 

alkohol. Na miejscu wylegitymowano pięć osób spożywających piwa, w tym dwójkę nieletnich.  

2.08.2018 około godziny 19:05 strażnicy udzielali asysty dla pracownika UM w związku  

z zanieczyszczeniem jeziora. Kontrolowano kilka miejsc na jeziorze celem ustalenia źródła 

zanieczyszczeń. 

W dniu 19.08.2018 r. Dyżurny Straży Miejskiej w Szczecinku otrzymał telefoniczne 

zgłoszenie o działce, na której znajduje się pies uwiązany na dwumetrowym łańcuchu bez 

wody i pożywienia, którego właściciel nie pojawia się tam od kilku dni. Na działce znajdował 

się również pozamykany gołębnik. Pomimo ustalenia danych właściciela działki, nie udało się z 

nim skontaktować. W dwóch kolejnych dniach zarówno strażnicy jak i dzielnicowy usiłowali się 

skontaktować z właścicielem działki. Jak ustalono najprawdopodobniej z powodu nadużywania 

alkoholu „zapomniał” o swoich obowiązkach.  

W dniu 21.08.2018 z uwagi na to, że pies był bardzo agresywny wraz z pracownikiem schroniska dla 

zwierząt strażnicy przewieźli tego psa do schroniska. Pies od kilku dni był pozbawiony wody i jedzenia 

przez właściciela. Jedynie sąsiedzi starali się go dokarmiać. Po otworzeniu gołębnika znajdującego się 

na tej działce, znaleziono około 20 zdechłych na skutek braku wody i pożywienia gołębi. Pozostałe 

piętnaście jeszcze żywych, zabezpieczono w schronisku dla zwierząt. O opisanym fakcie powiadomiono 

Policję oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

31.08.2018 około godziny 8:15 operator kamer monitoringu wizyjnego zaobserwował 

jak jeden z trzech mężczyzn siedzących na ławce w strefie aktywnego wypoczynku marze 

mazakiem po zamontowanym tam stoliku. Patrol, który udał się na miejsce stwierdził, że stolik 

został zniszczony napisami „Świeży tu był”, „Dziku to był”, „Kurwy na dźwigu””, „Suka”. 

Mężczyźni zostali wylegitymowani wszyscy zgodnie twierdzili, że każdy z nich mazał po stoliku.  

1.09.2018 około godziny 12:10 podczas patrolowania ulicy Ordona strażnicy zauważyli 

rozbity samochód Suzuki, obok którego stała kobieta z dzieckiem na ręku. Była to kierująca 

tym samochodem. Twierdziła, że podczas jazdy na chwilę odwróciła się w samochodzie do 

dziecka  



  

w wyniku, czego straciła panowanie nad samochodem wjechała na krawężnik, następnie uderzyła w 

znak drogowy i zatrzymała się na drzewie. Na miejsce została wezwana Policja. 

4.09.2018 około godziny 22:15 na tzw. Mysiej Wyspie operator kamer monitoringu wizyjnego 

zauważył kobietę i mężczyznę siedzących pod wiatą. Mężczyzna z portfela wyciągnął zawiniątko 

następnie na ekranie telefonu komórkowego rozsypał biały proszek, następnie za pomocą dowodu 

osobistego podzielił go na ścieżki i za pomocą zwiniętego banknotu wciągnęli proszek. Patrol straży 

miejskiej, który udał się na miejsce ujął ich. Mężczyzna przyznał się do posiadania przy sobie kokainy 

oraz narkotyzowania się nią.  

6.09.2018 około godziny 22:55 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję od 

mężczyzny, który twierdził, że został pogryziony przez psa. Patrol, który udał się na miejsce zastał 

mężczyznę, który wychodząc z klatki schodowej zataczał się. Miał zakrwawioną rękę i sprecyzował, że 

pogryzł go własny pies. Okazało się, że w mieszkaniu znajdują się osoby spożywające alkohol wraz  

z dziećmi min. pięcioletnią dziewczynką.  

11.09.2018 r. około godziny 15:30 do patrolu straży miejskiej podjechał kierujący 

samochodem osobowym i zgłosił, że był świadkiem jak kierujący samochodem Toyota na wysokości 

Marcelina, wykonując manewr wyprzedzania, wyprzedzał na trzeciego i zmusił kierującego 

samochodem, który jechał prawidłowo do ucieczki na pobocze, czym spowodował zagrożenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie patrolu strażnicy zauważyli opisany pojazd oraz ujęli 

kierującego. 

26.09.2018 około godziny 12:00 podczas patrolowania ulicy Bohaterów Warszawy do patrolu 

straży miejskiej podeszła kobieta, która zgłosiła, iż w banku SKOK Stefczyka siedzi mężczyzna, który 

źle się poczuł i prosi o pomoc. Na miejscu zastano starszego mężczyznę siedzącego na krześle. Został 

tam przyprowadzony pozostawiony przez patrol policji. Mężczyzna majaczył w związku, z czym na 

miejsce wezwano zespół ratunkowy, któremu go przekazano. 

28.09.2018 r. około godziny 2:10 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił uszkodzoną 

lampę oświetleniową przy ul: Warcisława IV. Po przejrzeniu zapisu z kamery około godziny 1:00 jest 

zarejestrowane jak samochód osobowy uderza w lampę a następnie kierujący i pasażerowie spychają 

samochód za znajdujący się tam sklep i ukrywają gałęziami. Następnie około godziny 1:30 rozbity 

samochód zostaje odholowany przez kierującego samochodem marki renault. 

30.09.2018 r. około godziny 12:20 strażnicy udzielali pomocy Policji w odłowieniu  

i przewiezieniu do schroniska dla zwierząt psa, który znajdował się przy znalezionych zwłokach 

mężczyzny. 

3.10.2018 około godziny 8:45 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił zwłoki pływające  

w jeziorze Trzesiecko na wysokości stanicy wędkarskiej. O zdarzeniu poinformowano Policję. 

6.10.2018 r. patrol SM około godziny 5:10 zauważył duże zadymienie na ulicy Sikorskiego, 

gdzie palił się budynek gospodarczy. Na miejsce przybyła Państwowa Straż Pożarna, strażnicy miejscy 

zabezpieczali teren objęty akcja gaśniczą.  

18.10.2018 r. około godziny 14:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie  

o mężczyźnie leżącym przy sklepie. Na miejscu zastano mężczyznę, który był tak upojony alkoholem, 

że każda kolejna próba wstania kończyła się upadkiem. Miał spodnie opuszczone do kolan  

i wykrzykiwał wulgaryzmy. Obok znajdował się plac zabaw dla dzieci. W związku z ty, że od 



  

przechodniów strażnicy dowiedzieli się danych mężczyzny to doprowadzono go do miejsca 

zamieszkania. 

20.10.2018 r. około godziny 14:30 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie  

o mężczyźnie, który jadąc rowerem upadł przed nadjeżdżającym pojazdem. Na miejsce 

świadkowie zdarzenia wezwali zespół ratunkowy. W trakcie czynności okazało się, że 

mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu. Użyty wobec niego alkotest wykazał ponad 2 

promile alkoholu. 

20.10.2018 r. około godziny 23:00 patrol straży miejskiej patrolując ulicę 

Wyszyńskiego zauważył rowerzystę, który wjechał w ulicę Winniczną bez wymaganego 

oświetlenia. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że znajduje się pod wpływem 

alkoholu.. Na miejsce wezwano patrol Policji, któremu go przekazano. Jak się okazało w 

wydychanym powietrzu posiadał prawie dwa promile alkoholu. 

21.10.2018 r. około godziny 10:55 na ulicy Szczecińskiej strażnicy udzielali pomocy 

podczas wypadku drogowego. Kobietę – uczestniczkę wypadku wraz z psem przewieziono do 

lecznicy weterynaryjnej. 

22.10.2018 około godziny 21:30 dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o kobiecie 

potrzebującej pomocy. Po przyjeździe na miejsce zastano kobietę, która na przemian mówiła, 

że potrzebuje pomocy, że chce się zabić. Była pod wpływem alkoholu. Ustalono jej imię oraz 

to, że leczyła się psychiatrycznie. W pewnym momencie zaczęła uciekać, wybiegła z 

mieszkania na klatkę schodową i zaczęła uderzać głową w drzwi krzycząc, że się zabije. Po 

chwili znowu zaczęła uciekać. Została obezwładniona i przekazana patrolowi Policji z kolei 

policjanci przekazali ją dla zespołu ratunkowego.  

W dniu 28.10.2018 r. około godziny 17:30 strażnicy patrolowali ulicę Malborską, gdy 

zauważyli rowerzystę jadącego środkiem jezdni bez wymaganego oświetlenia. Okazało się, że 

mężczyzna był pod wpływem alkoholu, badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu. 

Tłumaczył, że skończył mu się alkohol i rowerem wybrał się do sklepu po piwo. Nietrzeźwy 

rowerzysta został przekazany policji.   

29.10.2018 r. około godziny 21:37 świadek zdarzenia telefonicznie zgłosił dyżurnemu 

straży miejskiej dwóch mężczyzn, którzy w budynku gdzie mieści się Blue Hause wybili szybę 

w drzwiach. Opisał ich i podał kierunek ucieczki. Za pomocą monitoringu ustalono miejsce 

gdzie się znajdowali opisani mężczyźni. Wsiedli oni do samochodu Ford Tranzit. Na miejsce 

został wysłany patrol zmotoryzowany straży miejskiej. Strażnicy pojechali za tym 

samochodem. Samochód dojechał na ul: Pilską a następnie zaczął uciekać w uliczki osiedlowe. 

Musiał zatrzymać się na ulicy Szarych Szeregów. Tam, wszyscy jadący tym samochodem 

zostali wylegitymowani a następnie przekazani Policji. 

17.11.2018 około godziny 1:25 z polecenia dyżurnego, strażnicy miejscy zostali 

skierowani na ul. Strażacką, gdzie operator monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę, który 

będąc pod wpływem alkoholu dokonywał niszczenia lusterka w zaparkowanym samochodzie 

marki Mercedes. Po przybyciu na miejsce zastali mężczyznę śpiącego, opartego o maskę w/w 

samochodu.  



  

Został dobudzony i podjęto czynności zmierzające do jego wylegitymowania. Od mężczyzny 

była wyczuwalna ostra woń alkoholu z ust i miał problem z utrzymaniem równowagi. Człowiek ten 

podawał nieprawdziwe dane osobowe. Na miejsce wezwano patrol policji, który poprowadził dalsze 

czynności.  

18.11.2018 r. około godziny 13:10 do dyżurnego SM zadzwonił mieszkaniec, który  

w parku na wysokości ulicy Kościuszki znalazł granat. Strażnicy zabezpieczyli miejsce taśmą 

ostrzegawczą i dyżurny powiadomił o niewybuchu Policję. Do czasu przybycia załogi saperów teren 

zabezpieczali policjanci oraz strażnicy. 

11.12.2018 około godziny 23:15 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył jednego ze 

sprawców kradzieży 5 tabletów ze sklepu Media Expert w dniu 10.12.2018 r. Operator kamer 

prowadził go kamerami podając informację Policji, dzięki czemu policjanci zatrzymali go. 

W nocy 16.12.2018 r. około godz. 01:45 operator monitoringu miejskiego ujawnił trzech 

mężczyzny, z których jeden idąc kopał w pojemniki na odpady i krzewinę w donicy na ulicy 

Wyszyńskiego oraz Bartoszewskiego.  Operator zauważył również, że mężczyźnie podczas kopania 

pojemnika wypadł portfel. Strażnicy zabrali portfel, a podczas patrolowania terenu zastali trójkę 

mężczyzn zarejestrowanych wcześniej przez kamery monitoringu. Wszyscy byli nietrzeźwi. Strażnicy 

oddali mężczyźnie portfel, a za jego zachowanie ukarali go.  

21 grudnia 2018 r. około godziny 23:00 w Strefie Aktywnego Wypoczynku dokonano rozboju. 

Po podaniu komunikatu o tym przez dyżurnego KPP w Szczecinku oraz opisaniu rysopisu sprawcy 

około godziny 23:30 strażnicy patrolując ulicę Kopernika zauważyli opisanego mężczyznę. Mężczyznę 

tego ujęli i wylegitymowali przekazując następnie Policji. 

 

3. Realizacja innych zadań wynikłych w toku służby 

 

W roku 2018 mieszkańcy Szczecinka zgłosili do Straży Miejskiej 3070 różnego rodzaju 

interwencji. Najczęstsze zgłoszenia dotyczyły zdarzeń związanych z zakłócaniem spokoju i porządku 

publicznego – 792 zgłoszeń; niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt lub trzymania ich  

w sposób uciążliwy dla otoczenia – 695 zgłoszeń; zagrożeń w ruchu drogowym – 405 zgłoszeń; 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 288 zgłoszeń; zagrożenia życia i zdrowia – 196 zgłoszeń; 

awarii technicznych - 49 zgłoszeń, zagrożeń pożarowych - 16 zgłoszeń, oraz w pozostałych sprawach 

– 629 zgłoszeń.  

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.  

 

 

 

 



  

4. Współpraca z jednostkami miejskimi i zewnętrznymi 

 

4. 1. Współpraca z jednostkami miejskimi 

Urząd Miasta  

Zastępca Komendanta bierze udział w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji. 

 Wydział Komunalny - współpraca w zakresie utrzymania porządków w mieście, właściwego 

oznakowania ulic, przeciwdziałania niszczeniu mienia, wyłapywania bezpańskich psów 

stwarzających zagrożenie. W roku 2018 strażnicy złapali lub przejęli 119 psów i 46 kotów, 

które umieszczone zostały w schronisku dla zwierząt lub przewiezione do lecznicy 

weterynaryjnej. W 8 przypadkach strażnicy kontrolowali warunki utrzymania psów. 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. 

Współpraca polegała również na informowaniu o przypadkach dewastacji urządzeń 

komunalnych. Strażnicy dyscyplinowali zarządców terenów do utrzymania ich we właściwym 

stanie. Skontrolowali realizację 274 decyzji i zezwoleń. Doprowadzono do usunięcia  

13 pojazdów wyglądających na wraki, a w jednym przypadku samochód został odholowany na 

plac w MECu, informowano o przypadkach dokonanych zniszczeń i dewastacji, kradzieżach 

różnego rodzaju elementów dokonanych na szkodę gminy miejskiej. Współpracowano przy 

organizacji robót publicznych oraz przy obsłudze systemu monitoringu miejskiego. 

- Wydział Planowania Przestrzennego – kontrola legalności zajęcia pasa drogowego, ustalenia 

właścicieli działek, informowanie o reklamach ustawionych bez wymaganego zezwolenia. 

- Wydział Spraw Obywatelskich – Zastępca Komendanta występuje, jako kurator dla osób 

wymeldowywanych w sądzie. W tym roku występowała w 98 sprawach o wymeldowanie. 

- Wydział Finansowy – przekazywanie sprawozdań z tytułu dochodów z mandatów, kontrole 

targowiska oraz podejmowanie interwencji wobec osób odmawiających ponoszenia opłat 

targowych. Informowanie o przypadkach prowadzenia handlu po za miejscami wyznaczonymi. 

Przekazywanie wykazów osób ukaranych i uzgadnianie wpływów i kont. Planowanie budżetu 

oraz sprawozdania. 

- Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – współpraca przy różnego rodzaju 

zdarzeniach. Strażnicy kontrolowali przypadki wypalania odpadów. Informowali o przypadkach 

zanieczyszczania środowska, zadymienia miasta, zalegającego smrodu, pożarach oraz 

zdarzeniach nadzwyczajnych. Strażnicy zabezpieczali również sprawną pracę komisji ds. 

kwalifikacji wojskowej. Doręczano wezwania dla osób wzywanych na komisję. Następowała 

wymiana informacji o zdarzeniach mających miejsce na terenie miasta np. znalezienie 

niewybuchów, pożarach i innych zdarzeniach. W okresie, kiedy istniało zagrożenia ptasią 

grypą były prowadzone systematyczne kontrole miejsc pobytu dzikiego ptactwa. Straż 

przekazywała informacje o przypadkach znalezienia martwych łabędzi lub innych ptaków, 



  

zagryzionej sarny. Systematycznie, co tydzień prowadzone jest sprawdzanie łączności w sieci 

OC miasta. 

- Referat Ochrony Środowiska – W roku 2011 na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony 

środowiska zostały wydane strażnikom upoważnienia do kontroli przydomowych kotłowni. 

Współpraca w zakresie kontroli kotłowni przydomowych. W roku 2018 strażnicy przeprowadzili 

prowadzili 65 takich kontroli. Jedna kontrola skończyła się skierowaniem wniosku o ukaranie 

do Sądu Rejonowego w Szczecinku, 18 kontroli pouczeniem. W pozostałych przypadkach 

kontrole nie ujawniły nieprawidłowości. Przekazywano informacje o zanieczyszczeniach 

środowiska oraz potrzebie wycięcia drzew i krzewów stwarzających zagrożenie. Przed końcem 

roku Straż miejska otrzymała bezzałogowy statek powietrzny tzw. drona, który został 

wyposażony w laboratorium do badania niskiej emisji oraz kamery. 2 strażników ukończyło 

kurs przygotowujący do obsługi drona. W roku 2019 po ukończeniu całego cyklu szkolenia 

dron wraz z mobilnym laboratorium zacznie być używany do ujawniania przypadków spalania 

materiałów zabronionych oraz w innych sytuacjach. 

- Wydział Nieruchomości – następowała wymiana informacji na temat właścicieli nieruchomości. 

- Wydział Nadzoru - ze strony Wydziału prowadzenie nadzoru nad działalnością straży oraz 

współpraca przy wyjaśnianiu skarg. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Współpraca z OSiR odbywa się przy zabezpieczaniu organizowanych imprez.  

22.04.2018 strażnicy zabezpieczali Bieg Osińskiego, wcześniej uczestnicząc w odprawach 

przygotowujących zabezpieczenie biegów. Pomimo tego, że oficjalnie, jako organizatorzy imprez 

występują kluby sportowe lub stowarzyszenia to przy imprezach organizowanych na obiektach OSiR 

współpraca przy zabezpieczeniu tych imprez odbywa się głównie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 

 

Muzeum 

 

Współpraca z muzeum ograniczyła się do podejmowania interwencji związanych z zachowaniem 

młodzieży – uczniów pobliskiej szkoły oraz zabezpieczeniu w dniu 19.05.2018 Nocy Muzeów i dnia 

22.09.2018 spacer historyczny Polki – Idolki w parku miejskim. 

 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 

 Kontrolowano miejsca przetrzymywania bezpańskich kotów. 

 Udzielono asysty przy 8 przejęciach lokali oraz wejściach do mieszkań i innych pomieszczeń 

oraz jednej asysty przy wycince drzew prowadzonej na terenach ZGM. 

 Przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze z osobami, które nieprzestrzegają swoich 

obowiązków przy trzymaniu psów. 

 Kontrolowano tereny z uwagi na ich zaśmiecenie. 



  

 Kontrolowano warunki utrzymywania psów przez lokatorów 

 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 

- Asysta i zabezpieczenie przy wycince drzew. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

W okresie zimowym wraz 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 roku 2018 w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili 13 osób. 

Kontrolowano miejsca pobytu bezdomnych dostarczając im koce i kołdry a nawet pozyskaną żywność. 

Przez cały rok przekazywane są informacje o osobach będących klientami ośrodka. Na prośbę 

pracowników MOPS jedna osoba została przewieziona do Domu Pomocy Socjalnej.  Przekazywane były 

informacje na temat osób bezradnych, chorych, które wymagają udzielenia im pomocy. Udzielono 

asysty dla MOPS przy eksmisji i przewiezieniu podopiecznego z ul: Warcisława IV na ul: Polną 47. 

Obecnie Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Straży Miejskiej w Szczecinku 

uczestniczy w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu, ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 

powoływanego przez Burmistrza Miasta. W roku 2018 uczestniczył w dziesięciu spotkaniach tego 

zespołu tzw. grup roboczych, na których były podejmowane decyzje w zakresie zadań oraz omawiana 

była strategia w zakresie stosowania form pomocy. Brał udział w spotkaniu w ramach projektu 

Superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uczestniczył  

w przygotowaniu i organizacji konferencji w zakresie - wybranych, trudnych zagadnień przemocy  

w rodzinie. 28 sierpnia 2018 Komendant brał udział w konsultacjach na temat Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2019-2026. 

 

 

 

 

 

 

 



  

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: 

14.01.2017 - Finał XXVI WOŚP;  

24-25.02.2017 - Grand Prix Polski w tańcach towarzyskich; 

3.05.2018 - Święto Konstytucji 3 Maja; 

22.05.2018 - Odjazdowy Bibliotekarz; 

2.06.2018 - Powiatowy Dzień Dziecka; 

2.06.2018 - Turniej Tańca Towarzyskiego o Koszyczek Truskawek;  

8.06.2018 - Zbiorowe czytanie „Jak nie czytam jak czytam”;  

10.06.2018 - impreza muzyczna „Ogród pachnący muzyczną” organizowana przez szkołę muzyczną z 

SAPIK; 

30.06.2018 - koncert plenerowy „Letni Kurs Pianistyczny” Pl. Wolności;  

7.07.2018 - X Szczecinecka Gra Miejska ; 

19–20–21 -22.07 - Art Piknik cztery dni organizator SAPIK; 

11.08.2018  Piknik Rodzinny organizowany w Strefie Aktywnego Wypoczynku przy ul: Kopernika; 

25.08.2018 - Wielki Turniej Leśników Organizator SAPIK oraz Nadleśnictwo Szczecinek; 

1.09.2018 - Materia Fest#7 ; 

21.09.2018 - Naokoło jest wesoło – rajd rowerowy organizowany przez SAPIK 

2.12.2018 - Turniej Tańca Towarzyskiego 

 

 

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 

 

Współpraca ze SzLOTem ogranicza się do pomocy w zabezpieczeniu organizowanych przez nich 

imprez: 

5.05.2018 Otwarcie sezonu wodniackiego 

16.06.2018 II Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie dla Osób Niepełnosprawnych. 

5-6.10.2018 Międzynarodowe Zawody Wędkarskie z Łodzi dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących 

SzLOT 

19-20.10.2018 zawody wędkarskie CRAZY FISHERMEN SZCZECINEK 2018 

 

Starostwo Powiatowe 

 

Strażnicy Miejscy uczestniczyli w działaniach pod hasłem „Bezpieczne Ferie Zimowe 2018” oraz 

„Bezpieczne Wakacje 2018” wykonując szereg działań edukacyjnych ukierunkowanych na dzieci  



  

i młodzież, kontrolując miejsca przebywania nieletnich, tereny jeziora Trzesiecko. Komendant bierze 

udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 24.04.2018 Posiedzenie 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym poszczególne służby omawiały sprawy 

bezpieczeństwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Omówiono również sprawę budynków zagrożonych 

konstrukcyjnie, sprawiających zagrożenie dla bezpieczeństwa, ASF, objazdy w związku z obwodnicą, 

remont nawierzchni ul: Cieślaka, beczki z n/n substancją na terenie gminy Barwice oraz możliwości 

wykorzystania dronów. 27.04.2018 Komendant brał udział w spotkaniu RPH w Drężnie. 3.09.2018 

spotkanie w szpitalu dotyczące zabezpieczenia ćwiczeń ewakuacji szpitala.  24.09.2018 uczestnictwo 

Komendanta w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat podsumowania 

sezonu letniego. 

 

Przekazywano uwagi dotyczące oznakowania ulic dla Dyrektora Wydziału Komunikacji. 

Komendant bierze udział w pracach Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokonywanie 

kontroli miejsc parkowania samochodów w związku ze zmianami oznakowania ulic. Reagowanie na 

sygnały wypływające od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącego zaśmiecania pasów 

drogowych przez właścicieli prywatnych posesji czy nieprawidłowo parkujących pojazdów, zdarzeń 

drogowych. Strażnicy miejscy w dniach 31 styczeń do 28 lutego zabezpieczali porządek podczas prac 

Powiatowej Komisji lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej.  

Oprócz tego strażnicy brali udział w spotkaniach i imprezach organizowanych przez instytucje 

podległe starostwu powiatowemu poprzez ich zabezpieczenie: 

- 1.03.2018 Dzień Żołnierzy Wyklętych Starostwo Powiatowe 

- 8.05.2018 Dzień Zwycięstwa 

- 1.09.2018 strażnicy zabezpieczali uroczystości z okazji  79 Rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej organizowanych przez Starostwo 

 

Szkoły 

 

Na co dzień prowadzimy działania pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas, których 

strażnicy codziennie w dni nauki szkolnej zabezpieczają przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły 

Podstawowej nr 7 i 4. Przeprowadzone zostały pogadanki z uczniami szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na temat: cyberprzemocy i odpowiedzialności w sieci  

- 8, agresji i przemocy - 19, sekstingu – 12, bezpieczeństwa w sieci - 50, alkoholu i uzależnień  

– 15 przeprowadzono 3 pogadanki prezentujące zawód strażnika miejskiego. Nasilenie 

przeprowadzania pogadanek następuje związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi oraz wakacjami. 

Łącznie przeprowadzono 106 spotkań z dziećmi i młodzieżą. 12 pogadanek zrealizowano z Policją oraz 

2 ze Strażą Miejską w Barwicach i Połczynie Zdroju. Tą tematykę poruszano na 8 apelach. Każdego 

roku prowadzimy zajęcia na półkoloniach letnich i zimowiskach, podczas których zwracamy uwagę na 

bezpieczeństwo. Takie zajęcia zostały przeprowadzone min. w Szkole Podstawowej nr 1, świetlicy 

Tratwa i Spółdzielczym Domu Kultury. O zachowaniu w sytuacjach zagrożeń w różnych miejscach 

rozmawialiśmy podczas 6 spotkań w przedszkolach. Włączaliśmy się do ogólnopolskiej akcji Polska 

Czyta Dzieciom trzykrotnie uczestnicząc w czytaniu książek o bezpieczeństwie przedszkolakom. 



  

Strażnicy przeprowadzili łącznie 12 rozmów ostrzegawczych z uczniami, którzy sprawiali trudności 

wychowawcze. Na prośbę nauczycieli zajęć technicznych ze szkoły podstawowej nr 7 oraz nr 4, 

przeprowadzono 7 spotkań z dziećmi, w celu przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. 

Współorganizowaliśmy 2 takie egzaminy. Zrealizowane zostały dwa spotkania z rodzicami w szkole 

podstawowej nr 5 na temat zagrożeń w sieci oraz Zespole Szkół nr 2 o odpowiedzialności prawnej 

nieletnich. Współpracując ze szkołami zorganizowaliśmy akcję i pogadanki pod hasłem „Z odblaskami 

bezpieczniej”. Podczas tej akcji elementy odblaskowe oraz kamizelki odblaskowe były rozdawane 

mieszkańcom Szczecinka. Olbrzymi wkład w prowadzenie tej akcji miała PBS Mrówka,  

z którą, na co dzień współpracujemy. To dzięki PBS Mrówka i sponsorowaniu zakupu 

elementów odblaskowych z numerem alarmowym Straży Miejskich i kamizelek było 

możliwe przeprowadzenie tej akcji. Dzięki PBS Mrówka było możliwe rozdanie łącznie 

2300 elementów odblaskowych. Maskotka Mrówki towarzyszy również strażnikom 

podczas prowadzonych zajęć z dziećmi. Podsumowaniem tej akcji jest finał przeprowadzany 

każdego roku w kinie. Finał adresowany jest do dzieci ze starszych grup przedszkolnych i pierwszych 

klas szkół podstawowych tj. dzieci, które samodzielnie zaczynają korzystać z dróg publicznych.  

W tegorocznym finale na scenie kina wystąpiło około 150 osób.  

Strażnicy przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 oraz Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną brali udział w dwóch konferencjach pod hasłem Cyberprzemoc i uzależnienia”, 

W roku 2018 zorganizowano 4 wizyty uczniów Szkoły podstawowej nr 7, dzieci uczęszczających na 

zajęcia w SAPiKU, świetlicy Sióstr Niepokalanek oraz młodzieży gimnazjum z Barwic w siedzibie Straży 

Miejskiej w Szczecinku. W trakcie tych wizyt zaprezentowaliśmy siedzibę straży, sprzęt, jakim 

dysponuje Straż Miejska oraz przeprowadziliśmy zajęcia na temat bezpiecznych zachowań na drogach 

publicznych, w miejscach publicznych oraz w sieci internetowej.  

Jak ważne jest bezpieczeństwo pokazywaliśmy także uczestnicząc w organizowanych piknikach  

w przedszkolach, szkołach, ośrodku szkolno-wychowawczym, terenie basenu, czy kościołów. Podczas 

pikników były prowadzone zajęcia uczące prawidłowych nawyków na drodze z dziećmi i młodzieżą 

przy wykorzystywaniu miasteczka ruchu drogowego oraz alkogogli i narkogogli. Strażnicy uczestniczyli 

w 20 takich piknikach. 

 

Kościoły i organizacje pozarządowe 

 

W roku 2018 na prośbę parafii oraz organizacji pozarządowych strażnicy brali udział w organizacji 

zajęć i pokazów dla dzieci oraz zabezpieczali następujące imprezy: 

10.02.2018 Zimowy Cross Bociana - Team Biegowy Szczecinek; 

8.03.2018 zgromadzenie publiczne – organizator Agnieszka Kopernatzka; 

16.03.2018 Kiermasz „Wielkanocny Zajączek” – Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet; 

16.03.2018 Droga Krzyżowa od parafii pw. Miłosierdzia Bożego na ul: Kołobrzeskiej do Parafii NMP 

przy ul: 3 Maja;  

18.03.2018 „Mysia Wyspa” – Morsowisko; 

11.04.2018 zbiórka publiczna „Pola Nadziei” – org. Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu; 



  

12.05.2018 otwarcie sezonu motocyklowego plac Kamińskiego oraz świątki. – org. Szczecinecka Grupa 

Motocyklowa; 

24.05.2018 przemarsz dzieci i rodziców z przedszkola Nutka; 

24.05.2018 Jarmark osób niepełnosprawnych Plac wolności org. Stowarzyszenie Atut; 

26.05.2018 „Streetbal 3x3 przy Ratuszu”; 

26.05.2018 zgromadzenie publiczne – organizator Agnieszka Kopernatzka; 

27.05.2018 Festyn parafialny Ślusarnia organizator Parafia pw. Ducha Świętego; 

30.05.2018 zabezpieczenie imprezy organizowanej przez Stwardnienie Rozsiane S.p. z o.o; 

31.05.2018 Procesja Bożego Ciała organizatorzy Parafie: pw.  Miłosierdzia Bożego ul: Kołobrzeska, pw. 

Św. Franciszka z Asyżu i pw. Narodzenia MP;  

4.06.2018 festyn z okazji Dnia Rodziny organizator Przedszkole Jaś i Małgosia; 

6.06.2018 festyn z okazji Dnia Dziecka organizator Przedszkole im. K. Makuszyńskiego; 

8.06.2018  Festyn parafialny Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu; 

9.06.2018 III Bieg Bociana – Nadleśnictwo Czarnobór i Team Biegowy; 

9.06.2018 III piknik rodzinny na osiedlu Słowiańska Łódzka; 

10.06.2018 festyn parafialny parafii pw. Miłosierdzia Bożego; 

16.06.2018 Turniej piłkarski dla ministrantów z parafii prowadzonych przez Redemptorystów na 

terenach OSiR organizator Parafia pw. Św. Ducha; 

19.06.2018 zabezpieczenie uroczystości otwarcia ronda Parkowa – Ordona; 

24.06.2018 piknik Trzech Osiedli – Rada Osiedli; 

7.07.2018 Nocna Gala Balonów; 

27.07.2018 Lato na MAXXA organizowane przez High Events Sp z o.o.; 

4-5.08 Szczecinecki Weekend Biegowy – organizator Miejski Klub Lekkoatletyczny; 

4-5.08.2018 festyn dla dzieci na ślusarni; 

12.08.2018 Piknik rodzinny organizowany przez Kronospan; 

2.09.2018 Rozaliada organizowana przez parafię pw. Św. Rozalii; 

8.09.2018 9:00-16:00 Turniej piłki siatkowej „Gryf na Mysiej Wyspie”; 

8.09.2018 impreza „Dary Lasu” organizowana przez RDLP; 

9.09.2018  III Szczecinecki Maraton MTB; 

29.09.2018 V Cross Bociana organizowany przez Szczecinecki TEAM Biegowy; 

13.10.2018 10 lecie Strefy Płyt Kronospan Mieszkańcom ul: Pilska organizowane przez Kronospan; 

1.11.2018 udział w kweście trzech osób oraz zabezpieczenie cmentarza z okazji Wszystkich Świętych;  

10.11.2018 19:00  zabezpieczeniu biegu Niepodległości;  

11.11.2018 12:00 zabezpieczenie Święta Niepodległości; 

7.12.2018 Kiermasz Bożonarodzeniowy org. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet; 

8.12.2018 Puchar Polski Kyokushin; 

13-14-15-16 Jarmark świąteczny organizowany przez Stowarzyszenie „Miasto z Wizją”; 

15.12.2018 zabezpieczenie zbiórki publicznej „Drużyna Św. Mikołaja” organizowanej przez Fundusz 

Tratwa 

21.12.2018 „Świąteczny Bieg z Delciakami” org. 1SDH Delta ZHP; 

30.12.2018 Zimowy Cross Bociana Czarnobór organizowany przez Team Biegowy Szczecinek; 



  

Oprócz zabezpieczenia imprez w dniu 28.04.2018 uczestnictwo w spotkaniu z działkowcami 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz” na temat bezpieczeństwa na ogrodach działkowych  

i odpowiedniego zabezpieczenia swojego mienia. 

 

Straże miejskie 

 

Na prośby straży miejskich z terenu Polski w pierwszym półroczu roku 2018 strażnicy miejscy 

ze Szczecinka dokonali 10 doręczeń korespondencji, przesłuchań lub wykonali inne czynności  

z osobami, wobec których wykonywane są postępowania w sprawach o wykroczenia. Tak samo, 

zwracaliśmy się o pomoc w ustaleniach adresów zamieszkania czy doręczenia korespondencji dla 

osób, które unikają odbierania wysyłanej im przez nas korespondencji.  

15.06.2018 przy współpracy ze Strażą Miejską w Połczynie- Zdroju przeprowadzono spotkanie 

dla dzieci i rodziców w Przedszkolu „Pod Jarzębiną”, podczas którego omówiono zasady 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych, na drodze czy domu. Podobne spotkania w ramach pomocy 

dla Straży Miejskiej w Barwicach były przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Chwalimiu  

i Barwicach 

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczecinku 

 

W pierwszym półroczu roku 2018 r. Straż Miejska w Szczecinku współpracowała z Komendą 

Powiatową Straży Pożarnej przy w zabezpieczaniu różnego rodzaju zdarzeń oraz ćwiczeniach. 

 7.02.2018 r. około godziny 21:20 strażnicy miejscy patrolując ulicę Warcisława IV zauważyli 

duże zadymienie na ulicy a następnie kłęby dymu oraz ogień wydobywający się z komina 

jednej z posesji. Na miejscu strażnicy powiadomili właściciela mieszkania a następnie na 

miejsce wezwano Straż Pożarną, która ugasiła ogień. Strażnicy skontrolowali również 

przydomową kotłownię, ale nie stwierdzono spalania w niej rzeczy zabronionych. 

 Zabezpieczenie miejsca skrzyżowanie Wyszyńskiego – Rzemieślnicza wiszący baner ze ściany 

bloku. PSP zlikwidowała zagrożenie, a strażnicy miejscy zabezpieczyli ruch drogowy podczas 

akcji PSP. 

 30.03.2018 około godziny 23:35 na prośbę PSP strażnicy udali się na ul: Narutowicza celem 

dalszego zabezpieczenia latarni, która uległa uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej. 

 3.06.2018 około godziny 10:30 zgłoszenie o powalonym drzewie na ścieżce rowerowej. 

Strażnicy udzielili asysty dla PSP podczas wycinki i zabezpieczenia tego drzewa. 

 3.06.2018 około godziny 20:40 palący się materac na terenie garaży przy ul: Sikorskiego 

powiadomienie PSP. 

 9.06.2018 około godziny 12:20 zgłoszenie o ptaku, który utknął w rynnie na drugim piętrze 

budynku. O fakcie tym powiadomiono PSP, która po dotarciu na miejsce uwolniła z rynny 

jaskółkę. Po jej uwolnieniu została przewieziona do weterynarii. 

 3.07.2018 około godziny 11:25 strażnicy zabezpieczali miejsca akcji gaśniczej traw przez PSP 

na terenie należącym do WAM na Oś. Zachód. 



  

 18.07.2018 około godziny 18:15 współpraca przy likwidacji gniazda szerszeni znajdującym się 

na drzewie przy ul: Warszawskiej.  

 5.08.2018 współpraca przy likwidacji gniazda os na drzewie przy ul: Wodociągowa. 

 29.08.2018 15:50 zabezpieczenie akcji gaszenia pożaru oraz lądowania śmigłowca na ul: 

Zielonej. 

 9.09.2018 około godziny 14:15 patrol Straży Miejskiej zabezpieczający imprezę, MTB na placu 

koncertowym zauważył duże zadymienie od strony byłego poligonu. Po sprawdzeniu okazało 

się, że pali się tam. Poprzez dyżurnego powiadomiono PSP. 

 13.09.2018 współpraca w ćwiczeniach – Ewakuacja szpitala 

 6.10.2018 5:10 pożar budynku przy ul: Sikorskiego zabezpieczenie do czasu przyjazdu PSP. 

 7.10.2018 około godziny 14:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie  

o gnieździe os na wybiegu dla psów przy ul: Wodociągowej. Miejsce to zostało zabezpieczone 

do czasu likwidacji zagrożenia przez Państwową Straż Pożarną.  

 29.10.2018 około godziny 8:00 przy skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Komorowskiego zgłoszono 

palącą się ściółkę leśną. Patrol, który udał się na miejsce zabezpieczył to miejsce do czasu 

ugaszenia pożaru przez PSP. 

 28.11.2018 r. około godziny 11: dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że 

na stawach przy ul: Narutowicza mają się znajdować dwa łabędzie przymarznięte do tafli lodu. 

Ptaki znajdowały się na środku stawu. Nie reagowały na próby przepłoszenia. Trzepotały 

skrzydłami nie mogąc się oderwać od lodu. Łabędzie zostały uwolnione dopiero przez 

strażaków z Państwowej Straży Pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu.   

 

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 2018 współpraca z KPP Szczecinek polegała na wykonywaniu wspólnych patroli, wykonano 88 

wspólnych patroli, podejmowaniu doraźnych interwencji, prowadzono wspólne działania przy 

zabezpieczaniu uroczystości religijnych i imprez kulturalnych odbywających się w mieście. Przekazano 

policjantom 41 osób, strażnicy ujawnili 8 przestępstw. Zastępca Komendanta uczestniczyła w szkoleniu 

„Dworzec 2018” organizowanym przez KPP Szczecinek, 23.04.2018 strażnicy udzielali pomocy dla 

Policji przy zabezpieczeniu miejsca znalezienia niewybuchu z okresu II Wojny Światowej. 24.05.2018 

współudział w Konferencji profilaktycznej Przemoc, Cyberprzemoc, Uzależnienia w Barwicach.  

7 czerwiec współudział w debacie społecznej w KPP Szczecinek organizowana przez Policję pod 

hasłem Rowerzyści, jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. 18.09.2018 strażnicy zabezpieczali 

miejsca znalezienia niewybuchu. Zgłaszający na terenie stanicy wędkarskiej wyłowił z jeziora granat 

ręczny. Zabezpieczenie do godziny 17:35 do czasu zabrania niewybuchu przez saperów. 3.10.2018 

około godziny 8:45 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił pływające w jeziorze Trzesiecko na 

wysokości stanicy wędkarskiej zwłoki. O zdarzeniu poinformowano Policję. 18.11.2018 r. około 

godziny 13:10 do dyżurnego SM zadzwonił mieszkaniec, który w parku na wysokości ulicy Kościuszki 



  

znalazł granat. Strażnicy zabezpieczyli miejsce taśmą ostrzegawczą i dyżurny powiadomił  

o niewybuchu Policję. Do czasu przybycia załogi saperów teren zabezpieczali policjanci oraz strażnicy. 

Wspólnie przeprowadzono 12 pogadanek edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w szkołach. 

Wspólne uczestnictwo w pikniku i organizacja zajęć na temat bezpieczeństwa dla dzieci. 

 

Oprócz wymienionych, Straż Miejska współpracowała z wieloma innymi instytucjami  

w różnych zakresach. Z pracownikami administracji budynków PKP strażnicy kontrolowali opuszczone 

budynki PKP. Współpracowaliśmy z firmami ochrony osób i mienia przy zabezpieczeniu różnego 

rodzaju imprez odbywających się w mieście. Na potrzeby sądów dokonano 7 ustaleń. Strażnicy 

udzielali asysty dla pracowników Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnot 

mieszkaniowych podczas rozbiórki budynków. Na ich prośbę było kontrolowane i patrolowane tereny 

spółdzielni i wspólnot. Na co dzień operatorzy kamer monitoringu wizyjnego obsługują kamerę 

zainstalowaną przez SzSM na terenie kompleksu garaży na osiedlu Zachód.  

Na potrzeby prokuratur i sądów dokonaliśmy ustaleń w 12 sprawach, najczęściej były to 

zapytania o podejmowane interwencje.  

Na prośbę Wojskowego Komendanta Uzupełnień ustalaliśmy miejsca pobytu oraz doręczane 

były wezwania do odbycia ćwiczeń wojskowych dla 27 osób. WKU swoimi siłami nie było w stanie 

doręczyć tych wezwań.  

Blisko współpracujemy z Państwową Strażą Rybacką czy Ochotniczą Grupą Ratowniczą 

TADMED w której działaniach uczestniczą strażnicy miejscy. Między innymi w dniach 21 i 22 lipca 

została im udostępniona sala w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. Udzielana tez była pomoc dla Straży Granicznej. 

 

Od roku 2015 Straż Miejska w Szczecinku organizuje zbiórki plastikowych nakrętek dla 

dziewczynki chorej na zespół W roku 2018 odbyły się dwa przekazania zebranych nakrętek po 

opakowaniach z tworzyw sztucznych. Do akcji włączyły się różne instytucje oraz mieszkańcy 

Szczecinka. Chorej dziewczynce strażnicy przygotowują upominki. Strażnicy angażują się również  

w przygotowanie paczek świątecznych i pomoc mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej. W trakcie 

wigilii rozwieziono osobom bezdomnych żywność. Co roku Straż Miejska wspiera Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy nie tylko przez zabezpieczenie imprez ale i przez udział w kweście.  

 

 

 

 

 

 

 

 


