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1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych

W roku 2019 praca Straży Miejskiej w Szczecinku odbywała się przez całą dobę na III zmiany.
Ciągłość służby zapewniana jest przez minimum jeden patrol zmotoryzowany, dyżurnego oraz obsługę
monitoringu wizyjnego.
Na dzień 31.12.2019 r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 42 osobowej tj.
24 strażników łącznie z komendantem, 3 osoby zatrudnione na etatach cywilnych (księgowa, kadrowa,
i osoba prowadząca windykację mandatów oraz 15 osób prowadzących obserwację w kamerach
monitoringu miejskiego. Obecnie Straż Miejska w Szczecinku posiada dwa wakaty, których pomimo kilku
naborów nie udało się uzupełnić.
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 sklepy Biedronka, na początek oferują 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 i jeszcze długo muszą nabywać doświadczenia. 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 2019 r.
przedstawiała 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 późn. zm.) 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. 2023 z późn. zm.).
W roku 2019 strażnicy miejscy ujawnili 5 050 wykroczeń, z tego w 3 601 przypadkach zastosowali
pouczenia, w 1 050 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 84 715,00 zł, w 320 przypadkach
zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny a 79 spraw
zostało przekazanych innym instytucjom.
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Tabela nr 1
Ilość wykroczeń w latach 2017, 2018 i 2019
2017

2018

2019

Liczba ujawnionych wykroczeń

4 466

4 114

5 050

Pouczenia

3 002

2 715

3 601

Postępowanie mandatowe

1 129

1 015

1 050

93 500,00

86 240,00

84 715,00

Wnioski o ukaranie

266

311

320

Przekazano innym instytucjom

69

73

79

MK na kwotę

Tabela nr 2
Ewidencja ujawnionych wykroczeń w 2019

L.p. Rodzaje wykroczeń zawartych w:

1.

Ustawie - Kodeks wykroczeń
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,
samorządowym i społecznym
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji
wykroczenia przeciwko osobie
wykroczenia przeciwko
zdrowiu
wykroczenia przeciwko
mieniu
wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów

Grzywna nałożona w
drodze mandatu
Środki
karnego
oddziaływa
nia
wychowaw
czego
Liczba
Kwota
(art.41
k.w.)

Wnioski
do sądu

Inny sposób
zakończenia
czynności
(odstąpienie od
skierowania
wniosku o
ukaranie,
przekazane
sprawy innym
organom)

Razem

2 493

510

44 925,00

317

51

3 371

543

42

4 100,00

175

8

768

2

2

800,00

1

0

5

132

43

4 250,00

3

14

192

1057

265

24 350,00

9

5

1 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

9

11

0

0

0

0

0

0

3
Analiza realizacji zadań Straży Miejskiej w Szczecinku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej
wykroczenia przeciwko
j) urządzeniom użytku
publicznego
szkodnictwo leśne, polne i
k)
ogrodowe
Przepisach wprowadzające Kodeks
pracy
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawie o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych
Ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
i)

2.
3.
4.
5.

376

37

2 550,00

122

12

547

380

121

8 875,00

7

3

511

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

695

357

28 520,00

0

4

1056

346

165

9 120,00

2

1

514

24

2

100,00

0

23

49

6.

Ustawie o ochronie zwierząt

0

0

0

0

0

0

7.

Ustawa o odpadach

36

14

1 850,00

1

0

51

8.

Ustawie – Prawo ochrony
środowiska

7

2

200,00

0

0

9

9.

Ustawie – Prawo o miarach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. Ustawie i bateriach i akumulatorach

0

0

0

0

0

0

18. Ustawie – Kodeks wyborczy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 601

1 050

84 715,00

320

79

5 050

10. Ustawie – Prawo wodne
Ustawie o publicznym transporcie
drogowym
Ustawie o ochronie zabytków i
12.
opiece nad zabytkami
11.

13. Ustawie o ochronie przyrody
Ustawa o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
Ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
15.
obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych
Ustawa o zużytym sprzęcie
16.
elektrycznym i elektronicznym

014.

19

Aktach prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)

20. Innych
Ogółem:
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2. 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 2019 strażnicy miejscy ujawnili 768 tego typu wykroczeń z czego w 543 przypadkach
zastosowali pouczenia, w 42 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 4 100 zł,
skierowano również 175 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny,
8 spraw przekazano innym instytucjom.
Tabela nr 3
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w roku 2017, 2018 i 2019.
2017

2018

2019

Liczba ujawnionych wykroczeń

617

639

768

Pouczenia

433

418

543

Postępowanie mandatowe

49

49

42

4 550,00

5 200,00

4 100,00

129

157

175

6

15

8

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

2.2. 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 2019 strażnicy miejscy z tego rozdziału ujawnili 192 wykroczenia z tego w 132
przypadkach zastosowali pouczenia, w 43 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na
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kwotę 4 250,00 zł, skierowali 3 wnioski o ukaranie i 14 spraw przekazali innym instytucjom. Do tych
liczb

należy

doliczyć

159

psów

i

59

kotów,

które

strażnicy

odłowili

lub

przejęli

i umieścili je w schronisku dla zwierząt lub weterynarii oraz szereg interwencji podejmowanych
w sprawie dzikich zwierząt.
Tabela nr 4
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia w roku 2017, 2018 i 2019.
2017

2018

2019

Liczba ujawnionych wykroczeń

227

223

192

Pouczenia

149

155

132

Postępowanie mandatowe

56

55

43

4 550,00

5 100,00

4 250,00

9

10

3

13

3

14

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

2.3. 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 2019 Straż Miejska nie stosowała holowania pojazdów. Założono blokady na koła
235 samochodów. W przypadkach uzasadniających holowanie samochodu strażnicy docierali do
właścicieli pojazdów i dyscyplinowali ich. W roku 2019 poprzez wywarcie presji na właścicieli pojazdów
zmuszono ich do usunięcia 18 wraków.
W roku 2019 ujawniono 1 336 tego typu wykroczeń, z czego w 1 057 przypadkach zastosowano
pouczenia, w 265 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 24 350,00 zł,
skierowano 9 wniosków o ukaranie, 5 spraw przekazano innym instytucjom.
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Tabela nr 5
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w roku 2017, 2018 i 2019.
2017

2018

2019

Liczba ujawnionych wykroczeń

1 539

1 145

1 336

Pouczenia

1 041

787

1 057

469

335

265

45 150,00

34 950,00

24 350,00

24

17

9

5

6

5

Postępowanie mandatowe
MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

2.4. 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 2019 ujawniono 511 tego typu wykroczeń z tego w 380 przypadkach zastosowano
pouczenia, w 121 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 8 875,00 zł,
skierowano 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 3 sprawy przekazano innej
instytucji.
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Tabela nr 6
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego w roku 2017, 2018 i 2019.
2017

2018

2019

Liczba ujawnionych wykroczeń

322

314

511

Pouczenia

238

231

380

Postępowanie mandatowe

75

79

121

5 700,00

5 290,00

8 875,00

Wnioski o ukaranie

7

3

7

Sprawy przekazane innym organom lub
instytucjom

2

1

3

MK na kwotę

2.5. 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,



stosowanie represji karnej wobec osób niestosujących się do przepisów.
W roku 2019 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Straż Miejska

w Szczecinku ujawniła 1 056 wykroczeń. Z tej liczby w 695 przypadkach zastosowano pouczenia,
w 695 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 28 520,00 zł. 4 sprawy 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 wielokrotnie, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych było
kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego, co pozwalało zastosować sądowi
wobec sprawców, kary ograniczenia wolności.
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Tabela nr 7
Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w roku 2017, 2018 i 2019.
2017

2018

2019

Liczba ujawnionych wykroczeń

900

870

1056

Pouczenia

634

535

695

Postępowanie mandatowe

259

332

357

19 900,00

25 300,00

28 520,00

Wnioski o ukaranie

2

0

0

Przekazano innym instytucjom

5

2

4

MK na kwotę

2.6. 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 2019 z wymienionego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 547 wykroczeń. Z tej liczby
w 376 przypadkach zastosowano pouczenia, w 37 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę
2 550,00 zł, skierowano również 122 wnioski o ukaranie i 12 spraw przekazano innym instytucjom.

Tabela nr 8
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej w roku 2017, 2018 i 2019.
2017

2018

2019

Liczba ujawnionych wykroczeń

375

407

547

Pouczenia

234

243

376

Postępowanie mandatowe

54

42

37

4 250,00

3 300,00

2 550,00

MK na kwotę
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Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

85

114

122

2

8

12

2.7. 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, wystawiano również upomnienia. W skrajnych
przypadkach stosowano postępowanie mandatowe. Na bieżąco kontrolowane są umowy na wywóz
nieczystości.
Z przepisów wymienionej Ustawy w roku 2019 ujawniono 49 wykroczeń, z czego w 24
przypadkach zastosowano pouczenia, w 2 przypadkach mandat karny na kwotę 100 zł i 23 sprawy
przekazano innym instytucjom. Do tych liczb należy dołożyć liczbę 151 różnych terenów w mieście, które
na skutek działań podjętych przez straż miejską zostały uporządkowane.
Tabela nr 9
Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2017, 2018
i 2019.
2017

2018

2019

Liczba ujawnionych wykroczeń

75

112

49

Pouczenia

33

78

24

Postępowanie mandatowe

7

3

2

650,00

400,00

100,00

0

1

0

35

30

23

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

2.8. Monitoring
Straż Miejska w Szczecinku zajmuje się obsługą monitoringu miejskiego od 1.02.2015 r. Rok
2019 zamknął się liczbą 1605 zdarzeń ujawnionych przez operatorów monitoringu wizyjnego naszego
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miasta. Większość zgłoszeń, bo aż 1487 zostało przekazane do realizacji dla strażników miejskich, Policja
zajęła się 68 zdarzeniami zgłoszonymi przez operatorów, pozostałe sprawy były przekazywane innym
instytucjom takim jak: Ratownictwo Medyczne, UM, PGK, SOK czy administratorzy wspólnot
mieszkaniowych. Największą część ujawnionych zdarzeń stanowią wykroczenia polegające na
spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym - 574 oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów - 516. Na
trzecim miejscu pod kątem ujawnionych zdarzeń z liczbą 136 przypadków, znajdują się wykroczenia
związane z zakłócaniem ładu i porządku publicznego. Większość tych wykroczeń była ujawniana
w bliskim sąsiedztwie lokali, w których odbywają się dyskoteki oraz sklepów otwartych do późnych
godzin nocnych. Niepokojący jest dwukrotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku, przypadków osób
leżących w miejscach publicznych, najczęściej upojonych alkoholem – 136, w niektórych przypadkach
niezbędna była pomoc medyczna. Ujawniono 73 zdarzenia związane z paleniem tytoniu w miejscach
objętych zakazem. Niszczenie mienia – 57 zdarzeń, zaśmiecone tereny, uszkodzone elementy
infrastruktury miejskiej – 68 zdarzeń.
Dzięki czujności i prawidłowej ocenie sytuacji operator monitoringu zdemaskował oszusta, który
udając osobę niepełnosprawną żebrał pieniądze w centrum miasta. Dzięki zapisowi z jednej z kamer
udało się zidentyfikować pojazd osób podróżujących po naszym województwie i kradnących drobny, ale
wartościowy sprzęt elektroniczny z jednej z sieci handlowych. Kamery przyczyniły się w dużym stopniu
do ustalenia sprawców zniszczenia siatki zabezpieczającej trampolinę na Centralnym Placu Zabaw.
Operator monitoringu miejskiego ujawnił grupę osób narkotyzujących się a będących przejazdem przez
nasze miasto – sprawę przekazano do Policji. Dzieci bawiące się na zamarzniętym jeziorze oraz stawku
na Strefie Aktywnego Wypoczynku wzbudziły niepokój jednego z operatorów, który zaalarmował
dyżurnego straży – dzięki niemu być może uniknięto tragedii. Ujęto sprawcę zniszczenia anteny
w samochodzie osobowym – to również dzięki kamerom monitoringu i obsługującym je operatorom.
Zarejestrowany obraz z kamer monitoringu miejskiego przyczynił się do ustalenia sprawczyni
notorycznego niszczenia elementów infrastruktury miejskiej, w parku, na placu zabaw, na przystankach
KM. Zarejestrowany obraz z kamer udostępniany był na potrzeby prowadzonych postępowań
instytucjom takim jak: Policja, Sąd, Urząd Kontroli Skarbowej. Pomagaliśmy mieszkańcom miasta
w ustalaniu sprawców szkód parkingowych.
W 2019 roku system monitoringu wizyjnego miasta został wzbogacony o dodatkowe 24 kamery
zamontowane w wiatach przystankowych Komunikacji Miejskiej. Oprócz tego Miasto utworzyło dwa
nowe miejsca, w których zamontowano kamery obrotowe. Z własnych środków wymieniliśmy dwie
najstarsze kamery na nowe oraz jedną która uległa awarii i żaden z serwisów nie chciał podjąć się
naprawy jej. Utworzyliśmy kolejny punkt, w którym zainstalowaliśmy mobilną kamerę monitoringu
miejskiego. Zwiększona ilość kamer wymusiła na nas wymianę komputerów na trzech stanowiskach.
Zatrudniliśmy dodatkowe 5 osób. W chwili obecnej system monitoringu wizyjnego miasta składa się
z 66 kamer oraz 15 operatorów.
2.9 Bezzałogowy statek powietrzny (dron)
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W grudniu 2018 dla straży miejskiej został przekazany bezzałogowy statek powietrzny tzw. dron,
którego głównym zadaniem jest badanie niskiej emisji. Do jego użycia, pod koniec listopada 2018 r.
przeszkolono dwóch strażników, którzy uzyskali świadectwa kwalifikacji operatorów bezzałogowych
statków powietrznych. Posiadają oni uprawnienia do lotów w zasięgu wzroku VLOS oraz poza zasięgiem
wzroku BVLOS, co może być pomocne podczas akcji poszukiwawczych. Był to pierwszy sezon, kiedy
operatorzy rozpoznawali możliwości drona, do którego podwieszane jest mobilne laboratorium badające
jakość powietrza. Już pierwsze kontrole na początku 2019 roku pokazały skuteczność drona
w ujawnianiu spalania odpadów. W trakcie kontroli przydomowych kotłowni strażnicy musieli edukować
mieszkańców, którzy są przyzwyczajeni do wrzucania do pieca niedozwolonych materiałów. Stwierdzone
nieprawidłowości to na przykład spalanie lakierowanych ram okiennych czy płyt laminowanych.
W jednym spornym przypadku pobrano próbki popiołu, które wysłano do specjalistycznego laboratorium
celem przeprowadzenia ekspertyzy. Oprócz kontroli z wykorzystaniem drona w dalszym ciągu straż
miejska reaguje na sygnały mieszkańców dotyczące spalania odpadów. Strażnicy miejscy prowadzą
kontrole na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie upoważnień wydanych przez
Burmistrza Miasta Szczecinka. W trakcie kontroli sprawdzali, czy mieszkańcy nie naruszają przepisów
określonych w Ustawie o odpadach, która zabrania termicznego przekształcania odpadów poza
przystosowanymi do tego celu spalarniami. Strażnicy kontrolowali kotłownie domowe sprawdzając czy
są spalane rzeczy, które nie powinny być w nich spalane. W roku 2019 strażnicy przeprowadzili 67
kontroli przydomowych kotłowni pod kątem spalania w nich materiałów zabronionych. W związku
z przeprowadzonymi kontrolami nałożono 10 mandatów karnych na kwotę 1 450,00 zł. Zastosowano
również 4 pouczenia. W jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie. W jednym przypadku
strażnicy pobrali próbki i obecnie sprawa jest w toku. W pozostałych przypadkach kontrole nie ujawniły
spalania materiałów zabronionych.
Poza sezonem grzewczym dron może być wykorzystywany do innych celów. W zestawie, który został
przekazany naszej jednostce znajduje się wysokiej jakości kamera termowizyjna i wideo 4K. Dzięki
technologi termowizyjnej dron został użyty do inspekcji podziemnej sieci ciepłowniczej MEC. W wyniku
przeprowadzonej kontroli w łatwy i szybki sposób ujawniono miejsce nieszczelności sieci ciepłowniczej.
Wykonano z tego materiał filmowy, który pozwolił na usunięcie awarii. W przyszłości w sezonie
grzewczym dron z kamerą termowizyjną zostanie wykorzystany do zbadania sieci ciepłowniczej
w szerszej skali.
Operatorzy z wykorzystaniem kamery prowadzili obserwacje terenów zalesionych i łąk
zagrożonych pożarami w trakcie trwania suszy. Prowadzony był monitoring bezpieczeństwa akwenów
wodnych głównie jeziora Trzesiecko oraz czy nie są wypuszczane do jeziora ścieki.
W roku 2019 roku Straż Miejska w Szczecinku 52 razy prowadziła kontrolę źródeł niskiej emisji przy
wykorzystaniu BSP Matrice 600 Pro tzw. drona oraz platformy mobilnego laboratorium „SOWA”. W 12
przypadkach wyniki pomiarów dymu z kominów były alarmujące. Na terenie nieruchomości gdzie
wykryto przekroczenie lotnych związków organicznych dokonano kontroli kotłowni pod kątem spalania
odpadów. Kontrolowano miejsca dzikich wysypisk śmieci. Na zlecenie Urzędu Miasta za pomocą drona
prowadzono kontrolę terenów przyległych do obwodnicy. Dzięki temu został zarejestrowany fakt
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bezprawnego wywożenia ziemi na tereny prywatne przez firmy pracujące przy budowie obwodnicy. Na
prośbę OSiR przeprowadzono inspekcje zadaszenia krytych kortów tenisowych przy ul. Piłsudskiego.
Sprawdzano ubytki w poszyciu, materiał wideo przekazano dla pracowników kortów. Na prośbę MEC
dokonano inspekcji składu opału przy kotłowniach ul. Sikorskiego i Kołobrzeska oraz podziemnej sieci
ciepłowniczej w rejonie ul. Warcisława IV, materiał termowizyjny przekazano dla MEC.
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. Jest również prowadzony 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. Przymuszano
zarządców nieruchomości do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz śliskości
z przylegających do nieruchomości chodników. W roku 2019 r. za pomocą startera strażnicy udzielili
pomocy kierowcom przy uruchomieniu 228 samochodów. Większość z nich była uruchamiana w porze
zimowej.
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 uprzątnięcie terenów. Egzekwowano obowiązek utrzymania terenów
w odpowiednim stanie.
Realizując zadanie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy
miejscy zatrzymywali również sprawców przestępstw. Ujęli i przekazali policji 55 osób (W roku 2018 –
41 osób) w tym 12 sprawców przestępstw. Ujawnili 7 przestępstw, doprowadzili do miejsca zamieszkania
134 osoby a 56 osób przekazano dla zespołów ratunkowych (W roku 2018 strażnicy doprowadzili do
miejsca zamieszkania oraz przekazali zespołom ratunkowym 100 osób).

13
Analiza realizacji zadań Straży Miejskiej w Szczecinku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Osoby bezdomne, które wyraziły chęć umieszczenia ich w ośrodkach dla bezdomnych były tam
przewożone. W roku 2019 w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili 23 osoby.
Wielokrotnie w godzinach nocnych strażnicy kontrolowali znane miejsca pobytu osób
bezdomnych. Podczas kontroli rozwożono bezdomnym koce i kołdry a nawet pozyskaną żywność.
Strażnicy zabezpieczyli 17 miejsc zdarzeń, od miejsc stwarzających zagrożenie dla osób poruszających
się do miejsc pożarów. W dniach 12 i 13.08.2019 strażnicy zabezpieczali akcję gaszenia pożaru na
terenie OPAKU i kilkukrotnie pilotowali przejazd ciężkiego sprzętu wykorzystywanego w akcji gaszenia
pożaru.
Ujęto 115 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub popełniających
czyny świadczące o ich demoralizacji (W roku 2018 takich osób było 23). Między innymi kilkukrotnie
ujęto tę samą trzynastoletnią dziewczynkę, która dokonywała różnego rodzaju zniszczeń i dewastacji.
Kilka razy poprzez podpalenie zniszczyła siatkę zabezpieczającą trampolinę na Centralnym Placu Zabaw.
Dokonywała również innych zniszczeń. W tym przypadku były prowadzone rozmowy zarówno z nieletnią
sprawczynią, jej matką, pedagogiem szkolnym, była również przekazywana Policji. Pomimo tego
zniszczeń dokonuje nadal.
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 2019 z możliwości bezpłatnego badania
alkotestem na zawartość alkoholu skorzystało 178 osób. Najwyższy wynik, który wykazał alkotest to
0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Strażnicy kontrolowali kotłownie domowe sprawdzając czy są spalane rzeczy, które nie powinny
być w nich spalane. W roku 2019 strażnicy przeprowadzili 67 kontroli przydomowych kotłowni pod kątem
spalania w nich materiałów zabronionych. W związku z przeprowadzonymi kontrolami nałożono
10 mandatów karnych na kwotę 1 450,00 zł. Zastosowano również 4 pouczenia. W jednym przypadku
skierowano wniosek o ukaranie. W jednym przypadku strażnicy pobrali próbki i obecnie sprawa jest
w toku. W pozostałych przypadkach kontrole nie ujawniły spalania materiałów zabronionych.
Na skutek działań straży miejskiej zostało uporządkowanych 151 różnego rodzaju terenów
w mieście, skontrolowano realizację 110 decyzji oraz 70 zezwoleń.
W roku 2019 strażnicy złapali lub przejęli 159 psów i 59 kotów, które umieszczone zostały
w schronisku dla zwierząt lub weterynarii (W roku 2018 było to 119 psów i 46 kotów). W 3 przypadkach
strażnicy przekazali psy ich właścicielom.
Oprócz psów i kotów podejmowano szereg interwencji związanych ze zwierzętami dziko
żyjącymi. Między innymi podjęto 84 interwencje w sprawie rannych ptaków, 6 interwencji w sprawie
znalezionych jeży, 3 interwencje związane z nietoperzami.
7.01.2019 interwencja w sprawie łabędzia pogryzionego przez psa.
5.02.2019 około godziny 8:15 interwencja w sprawie świni wietnamskiej, która poruszała się po ulicy
Poznańskiej. 1
4.03.2019 10:15 interwencja w sprawie rannej wiewiórki w parku.
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3.05.2019 r. około godziny 5:05 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie o warchlaku
potrąconym na ul: Szczecińskiej. Warchlak został przez strażników odłowiony i przewieziony do
weterynarii.
6.05.2019 około godziny 22:15 na ul: Bukowej strażnicy podejmowali interwencję w sprawie rannego
kozła. Koziołek potrącony przez samochód z raną na pysku znajdował się w przydrożnym rowie.
Wspólnie ze strażakami PSP odłowiono tego koziołka. Następnie po podaniu środków uspokajających
przez lekarza weterynarii został przewieziony do weterynarii w Szczecinku.
13.05.2019 11:10 interwencja w sprawie tchórzofretki w głębinowym pojemniku na śmieci.
15.05.2019 22:40 interwencja w sprawie potrąconego dzika.
3.06.2019 r. około godziny 23:20 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Kilińskiego zauważył dwa łosie
poruszające się w kierunku ulicy Kościuszki. Łosie przeszły na ulicę Lelewela skąd strażnicy wraz z
patrolem Policji przegonili je do lasku zachodniego.
W trzech przypadkach z różnych miejsc oddalonych od wody, strażnicy przeprowadzali do jeziora kaczki
z małymi.
21.09.2019 10:40 interwencja w sprawie jelenia biegającego po prywatnej posesji. Na miejscu strażnicy
potwierdzili zgłoszenie w ogrodzeniu posesji znajdował się byk jelenia. Interwencję przekazano
lekarzowi weterynarii.
Ciekawsze albo bardziej bulwersujące interwencje to:
W dniu 4.01.2019 r. około godziny 9:00 dyżurny SM otrzymał informację, że w sklepie przy ulicy
Przemysłowej znajduje się starsza kobieta, która nie potrafiła określić, gdzie mieszka, dokąd zmierza.
Roztrzęsiona kobieta twierdziła, że została oszukana i okradziona. Ustalono dane kobiety i dyżurny SM
skontaktował się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kobietę doprowadzono do miejsca
zamieszkania i przekazano dla pracownika MOPS-u, z którym miała udać się do Ośrodka w Bornem
Sulinowie.
W dniu 5.01.2019 r. około godziny 22:45 operator kamer monitoringu zauważył grupę osób idących
miastem, gdzie dwie kobiety kopały i przewracały pojemniki na śmieci. Patrol SM na miejscu ustalił, że
były to osoby nieletnie, w wieku od 14-tu do 16-tu lat. Jak się okazało, dzieci miały w tym czasie
przebywać pod opieką dziadka, do którego zostały odwiezione.
W dniu 6.01.2019 r. około godziny 12:15 dyżurny otrzymał informację, że w sklepie przy ulicy
Bartoszewskiego znajduje się od dłuższego czasu chłopiec. Dziecko twierdziło, że mama kazała mu iść
do kolegi, ale kolegi nie było w domu. Ponieważ jego matka wyjechała postanowił czekać na nią
w sklepie. Strażnicy ustalili, że chłopiec mieszka w rodzinie zastępczej. W zamkniętym mieszkaniu nikogo
nie zastali. Ustalili, że kobieta przebywa u swojej rodziny.
12.01.2019 około 12:45 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ul: Koszalińska na stację paliw,
gdzie mężczyzna przygotował sobie kawę bez zamiaru zapłacenia za nią. Mężczyzna ten został
przekazany przez strażników Policji.
13.01.2019 r. o godz. 0:15 operator kamer monitoringu zauważył jak mocno zataczający się mężczyzna
wsiadł do samochodu i jechał nim do pobliskiego baru przy ulicy Warcisława IV. Dyżurny SM skierował
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w to miejsce patrol, który zastał kierującego Peugeotem w samochodzie. Strażnicy wyczuli od kierowcy
silną woń alkoholu, mężczyzna miał bełkotliwą mowę. Zachowywał się agresywnie, próbował uciekać.
Strażnicy obezwładnili mężczyznę a następnie przekazali patrolowi policji.
4.02.2019 około godziny 16:25 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie o dużym
zadymieniu na ul: Warcisława IV. Na miejscu strażnicy potwierdzili fakt. Interwencja została przekazana
Państwowej Straży Pożarnej. Okazało się, że w kominie zapaliła się sadza. Po ugaszeniu pożaru
i wyczyszczeniu komina ponownie rozpalono w piecu i ponownie w kominie zapaliło się.
Po ugaszeniu strażacy wydali zakaz palenia w piecu do chwili wydania opinii przez Kominiarza. Do czasu
zakończenia gaszenia strażnicy miejscy zabezpieczali to miejsce.
5.02.2019 r. około godziny 9:05 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił podrzucenie różnego
rodzaju odpadów motoryzacyjnych w kompleksie garaży na ul: Polnej przez dwóch mężczyzn. Jeden
podjechał samochodem osobowym i stał na tzw. czatach. Po podaniu przez niego sygnału, że jest
spokojnie podjechał drugi samochodem osobowym z przyczepką i podrzucili do kontenerów SzSM i na
ziemię różnego rodzaju części samochodowe. Obaj zostali rozpoznani oraz odczytane numery tablic
rejestracyjnych. Okazało się, że podrzucone śmieci pochodzą z miejscowości w pobliżu Szczecinka.
8.02.2019 około godziny 0:45 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o spożywaniu alkoholu na
przystanku Komunikacji miejskiej przy ul: Mierosławskiego. Po przyjeździe na miejsce patrolu okazało
się, że spożywającą piwo jest nieletnia.
10.02.2019 około godziny 2:50 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył bójkę na ul: Ordona.
Interwencję podejmował patrol złożony ze strażników miejskich i policjanta.
14.02.2019 r. około godziny 17:20 strażnicy podczas patrolowania ul: Kościuszki zauważyli mężczyznę,
który złapał się za klatkę piersiową i usiadł na chodniku. Mówił, że odczuwa silny ból w klatce piersiowej,
skurcze mięśni oraz drętwienie ciała. Mężczyznę tego doprowadzono do szpitala i pozostawiono pod
opieką medyczną.
21.02.2019 r. około godziny 10:30 strażnicy miejscy patrolując ulicę Cieślaka oraz teren ogrodów
działkowych przylegających do PKS zauważyli wyciek substancji ropopochodnej do studzienki kanalizacji
burzowej. Ustalili, że źródłem wycieku jest zbiornik z dystrybutorem paliwa. Na miejsce wezwano
pracowników Wydziału Ochrony Środowiska oraz Państwową Straż Pożarną, która zabezpieczyła zbiornik
i zneutralizowała substancję, która już wyciekła. Jak się okazało zbiornik został postawiony i użytkowany
bez wymaganych zezwoleń.
24.02.2019 około godziny 8:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o podpaleniu siatki
zabezpieczającej trampolinę na Centralnym Placu Zabaw. Na podstawie zapisów z kamer monitoringu
wizyjnego zidentyfikowano sprawczynię, która przyznała się do tego. Była to dwunastoletnia uczennica
szkoły podstawowej.
28.03.2019 r. około godziny 23:25 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na parkingu przy
sklepie dwóch młodzieńców, z których jeden skoczył na baner sklepowy i uszkodził go. Sprawca został
przez patrol ujęty ty już na ul: Rzemieślniczej.
14.04.2019 około godziny 20:35 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na interwencję
związaną z palącą się trawą. Patrol, który udał się na miejsce wraz ze zgłaszającym zlokalizowani to
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miejsce. Na miejscu ogniem była objęta trawa ściółka leśna i drzewo w związku z czym na miejsce
wezwano Państwową Straż Pożarną, które strażacy ugasili pożar. Strażnicy zabezpieczali ruch kołowy
do czasu ugaszenia pożaru.
19.04.2019 około godziny 2:00 interwencja w Szpitalu na oddziale ratunkowym, gdzie awanturował się
mężczyzna, któremu udzielono pomocy. Mężczyzna podczas awantury dewastował pomieszczenie
szpitalne.
22.04.2019 około godziny 3:10 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył przy jednym z lokali
bójkę. Po uderzeniu w twarz jeden z mężczyzn przewrócił się i uderzył głową w chodnik. Po uderzeniu,
już nie podniósł się. Strażnicy po dojechaniu na miejsce zastali grupę osób, która ułożyła mężczyznę
w pozycji bocznej. Mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy wzywając jednocześnie zespół ratunkowy,
który zabrał go do szpitala. Na miejscu ustalono również sprawcę.
1.05.2019 około godziny 13:25 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na interwencję,
do kobiety która miała podjąć próbę samobójczą. Po przyjeździe na miejsce patrol zastał kobietę
siedzącą przed sklepem. Na próbę udzielenia jej pomocy kobieta zaczęła uciekać. Po przyjeździe na
miejsce policji obezwładnioną ją i opatrzono rany na jej przedramionach. Kobietę przekazano dla zespołu
ratunkowego.
1.05.2019 około godziny 14:10 patrol straży miejskiej patrolując park miejski zauważył kłęby dymu
i płomienie przy hotelu Residence. Okazało się, że przy ogrodzeniu hotelu pali się trawa, tuje i drzewo.
Na miejsce strażnicy wezwali PSP i zabezpieczyli to miejsce do czasu ugaszenia pożaru.
16.05.2019 około godziny 18:30 dyżurny straży miejskiej został powiadomiony o podrzuceniu sterty
śmieci w postaci rozebranych lodówek i części samochodowych na plac przy ul: Nowej. Jak ustalono
śmieci te zostały przywiezione lawetą. Strażnicy ustalili sprawcę.
19.05.2019 około godziny 1:05 na ul: Kościuszki operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył
mężczyznę, który zrywa plakat wyborczy. Mężczyzna został przez strażników ujęty.
25.05.2019 około godziny 18:40 patrolując ul: Wyszyńskiego w jednej z bram wjazdowych na podwórko
zauważyli leżącego, zakrwawionego mężczyznę. W rozmowie ze świadkami ustalono, że mężczyzna
został pobity oraz ustalono dane sprawcy. Na miejsce wezwano Policję oraz zespół ratunkowy.
26.05.2019 około godziny 21:00 interwencja w jednej z placówek oświatowo-wychowawczych
z powodu dwóch wychowanek znajdujących się pod wpływem alkoholu. Po sprawdzeniu alkotestem
okazało się, że obie znajdują się pod wpływem alkoholu.
27.05.2019 około godziny 10:05 patrol straży miejskiej patrolujący ulicę Wyszyńskiego na wysokości
bloku nr 35 zauważył mężczyznę leżącego na chodniku. Kobieta będąca na miejscu stwierdziła, że upadł
na chodnik uderzając w niego głową. Mężczyzna został ułożony w pozycji bocznej i przykryty kocem
termicznym. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, któremu go przekazano.
1.06.2019 około godziny 23:40 strażnicy zostali wezwani na interwencję do grupy osób zachowującej
się głośno na placu zabaw przy ul: Zielonej. Na miejscu strażnicy wylegitymowali 6 osób, z czego
nagorzej zachowywały się dwie nieletnie znajdujące się pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano
patrol policji, któremu nieletnie zostały przekazane a następnie wraz z policjantami nieletnie zostały
przewiezione do miejsc zamieszkania i przekazane rodzicom.
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1.06.2019 około godziny 20:30 strażnicy udali się na interwencję w tzw. „Górkę Wodociągową” gdzie
zgłoszono zakłócanie porządku publicznego przez grupę osób. Na miejscu strażnicy zastali pięć młodych
osób, z których jeden nieletni nie mógł ustać na nogach, miał bełkotliwą mowę. Było widać, że znajduje
się pod wpływem alkoholu. Nieletni został doprowadzony do miejsca zamieszkania i przekazany matce.
4.06.2019 około godziny 17:00 patrol straży miejskiej udał się do parku miejskiego za „Zamkiem” gdzie
zgłoszono grupę osób spożywających alkohol. Na miejscu strażnicy wylegitymowali trójkę nieletnich,
którzy spożywali tam piwa. Nieletnich doprowadzono do jednej placówek oświatowo-wychowawczych,
w której przebywają.
5.06.2019 r. około godziny 11:45 strażnicy zostali wezwani na interwencję do parku miejskiego na
wysokości ul: Szczecińskiej, gdzie zgłoszono dwie kobiety spożywające alkohol. Po przyjeździe na
miejsce, jedna z kobiet siedziała jeszcze na ławce a druga leżała na trawie. Podczas wykonywania
czynności leżąca kobieta zaczęła tracić przytomność. W rozmowie okazało się, że przed spożyciem
alkoholu przyjęła leki psychotropowe. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, któremu ją przekazano.
13.06.2019 r. około godziny 11:40 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył znaną nam już
dwunastoletnią dziewczynkę, która na tzw. Centralnym Placu Zabaw podeszła do trampoliny
i nożyczkami rozcięła siatkę zabezpieczającą. Był to kolejny przypadek niszczenia urządzeń przez tą
dziewczynkę. Dziewczynka została przekazana patrolowi policji.
13.06.2019 r. około godziny 17:10 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o grupie osób
spożywających alkohol w lasku zachodnim w okolicy bunkra. Strażnicy zbliżając się zauważyli trzech
mężczyzn, którzy zaczęli uciekać. W miejscu, gdzie przebywali porzucili zawiniątko z marihuaną. Dwaj
z nich zostali ujęci już w parku miejskim a trzeci na wysokości hotelu Viki. Ujęci mężczyźni zostali
przekazani patrolowi Policji.
25.06.2019 około godziny 18:10 patrol straży miejskiej patrolując park miejski na wysokości
ul: Kilińskiego zauważył dwie dziewczynki siedzące na łódce i pijące piwa. Obie nieletnie w wieku 15 lat.
25.06.2019 r. około godziny 23:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał informację o mężczyźnie, który na
ulicy Jagiełły umyślnie uszkodził zaparkowany tam samochód. Strażnicy dojeżdżając do wskazanego
miejsca zauważyli uciekającego mężczyznę odpowiadającemu opisowi. Mężczyznę tego ujęli i umieścili
w radiowozie. Następnie wraz z ujętym na miejscu zdarzenia ustalili świadków oraz przebieg zdarzenia.
W samochodzie zostało zniszczone lusterko. Ujęty mężczyzna był agresywny, krzyczał i uderzał rękoma
i nogami w okratowanie radiowozu. Na miejsce wezwano patrol policji, a ujętego doprowadzono do KPP
w Szczecinku, gdzie go przekazano Policji.
27.06.2019 r. około godziny 15:45 strażnicy miejscy patrolując tzw. Górkę Wodociągową zauważyli trzy
młode dziewczyny. Dwie stały a jedna leżała na ziemi. Leżąca w trakcie interwencji wymiotowała. Były
to dwie szesnastolatki i jedna trzynastolatka. Dwie z nich znajdowały się pod wpływem alkoholu. Jedna
została przekazana rodzicom do drugiej wezwano zespół ratunkowy, któremu ją przekazano.
3.07.2019 r. około godziny 19:40 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o grupie osób nieletnich
siedzących na rampie kina i spożywających tam alkohol. Po przyjeździe na miejsce patrol zastał tam
sześć młodych osób. Stan dwóch szesnastolatek wskazywał na to, że znajdowały się pod wpływem
alkoholu. Obie przyznały się do spożywania alkoholu w tym miejscu. Obie zostały przekazane rodzicom.
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11.07.2019 około godziny 19:00 na stanicy wędkarskiej operator kamer monitoringu wizyjnego
zauważył jak doskonale nam znana z centralnego placu zabaw nieletnia pisze po pomoście na stanicy
wędkarskiej mazakiem wulgarne napisy. Tym razem nieletnia przeniosła się ze swoimi wybrykami
z trampoliny na centralnym placu zabaw na stanicę wędkarską.
13.07.2019 około godziny 11:45 dyżurny otrzymał wezwanie na interwencję do mężczyzny, który
czekając na autobus Komunikacji miejskiej przewrócił się. Po przyjeździe na miejsce mężczyzna ten
został już posadzony na ławce przez osoby będące na przystanku. Na miejsce wezwano zespół
ratunkowy. Po opatrzeniu rany na głowie przez strażników został przekazany dla zespołu ratunkowego.
14.07.2019 r. około godziny 7:15 na stacji paliw przy ul: Cieślaka za wiatą magazynową operator kamer
monitoringu wizyjnego zauważył jak trzech stojących tam mężczyzn, którzy coś wciągali do nosa. Z ich
zachowania wynikało, że odurzają się narkotykami. Patrol straży miejskiej, który udał się na miejsce
wylegitymował całą trójkę wzywając na miejsce patrol policji. Podczas kontroli u jednego z mężczyzn
znaleziono w portfelu woreczek z amfetaminą.
3.08.2019 r. około godziny 9:00 strażnicy udzielali pomocy ochronie jednego ze sklepów, gdzie
zatrzymano mężczyznę, który ukradł piwo oraz inne rzeczy.
3.08.2019 około godziny 20:55 patrol straży miejskiej podczas patrolowania ul: Koszalińskiej, na boisku
szkolnym zauważył dwóch chłopców i dziewczynę pijących tam piwa. W trakcie legitymowania okazało
się, że są w wieku od 14 do 17 lat.
3.08.2019 około godziny 21:10 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył przy galerii Hosso
trzech mężczyzn, z których jeden pił piwo. Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował go. Okazało
się, że jest to nieletni.
5.08.2019 r. około godziny 16:25 interwencja w schronisku dla zwierząt, gdzie zgłoszono mężczyznę,
który po godzinach pracy schroniska wtargnął na jego teren. Mężczyzna porusza się samochodem bez
uprawnień w związku, z czym po jego ujęciu został przekazany patrolowi Policji.
8.08.2019 około godziny 8:50 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na ul:
Winnicznej. Na miejscu zastano dobrze nam znanego bezdomnego śpiącego na schodach klatki
schodowej. Był upojony do nieprzytomności w związku z tym został przekazany dla zespołu
ratunkowego.
9.08.2019 około godziny 4:35 podczas patrolowania ul: Warcisława IV strażnicy zauważyli młodego
mężczyznę, który szedł mocno zataczając się. Po jego wylegitymowaniu okazało się, że jest to nieletni
na przepustce z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Nieletni został doprowadzony do
miejsca zamieszkania.
13.08.2019 około godziny 19:15 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczną informację
o mężczyźnie, który zasłabł na Placu Wolności. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zastali mężczyznę
leżącego twarzą do ziemi. Miał zakrwawioną głowę i nos. Strażnicy ułożyli go w pozycji bocznej i wezwali
na miejsce zespół ratunkowy, któremu go przekazano.
13.08.2019 około godziny 23:45 strażnicy miejscy patrolując ulicę Dworcową zostali zatrzymani przez
osobę siedząca na przystanku PKS. Mężczyzna miał zakrwawioną twarz. Twierdził, że idąc potknął się o
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krawężnik i się przewrócił doznając obrażeń. Strażnicy udzielili mu pierwszej pomocy i przekazali dla
zespołu ratunkowego.
18.08.2019 r. około godziny 8:00 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył znaną nam już
doskonale nieletnią, która na centralnym placu zabaw przy ul: Lelewela rozcięła nożyczkami siatkę
zabezpieczającą trampolinę i schowała się w rurze zjeżdżalni. Patrol straży miejskiej wylegitymował ją
i przekazał policji celem wykonania dalszych czynności.
19.08.2019 r. około godziny 12:05 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o kradzieży w drogerii
ROSSMANN różnych kosmetyków, szczoteczek. Po kilku minutach sprawcę kradzieży zauważył operator
monitoringu miejskiego na stanicy wędkarskiej. Na miejscu patrol straży miejskiej, który udał się do
niego wylegitymował go i znalazł przy nim przedmioty pochodzące z kradzieży. Mężczyzna ten został
przekazany patrolowi Policji.
19.08.2019 r. około godziny 16:05 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o młodej, nietrzeźwej
kobiecie, która zakłóca porządek publiczny i zaczepia przechodzących ludzi. Na miejscu strażnicy zastali
wskazaną kobietę, którą okazała się nieletnia. Na widok strażników schowała do torebki butelkę z resztką
wódki. W trakcie rozmowy powiedziała, że nie radzi sobie z problemami, że jest w ciąży i ma zamiar
doprowadzić do poronienia.
22.08.2019 około godziny 10:55 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję na ul:
Wyszyńskiego, gdzie grupa nieletnich miała niszczyć elewację Kina. Na miejscu strażnicy wylegitymowali
czwórkę nieletnich, spośród których na podstawie zapisu z kamery ustalono sprawcę niszczenia.
24.08.2019 około godziny 15:50 z strażnicy zostali wezwani do pomocy dla zespołu ratunkowego na ul:
Władysława Jagiełły. Na miejscu strażnicy zastali ratowników medycznych przy mężczyźnie leżącym na
trawie. Mężczyzna ten skarżył się na ból kręgosłupa i problemy z oddychaniem. Pomimo tego mężczyzna
został tam pozostawiony przez ratowników. W związku z tym, że nie było, dokąd odprowadzić tego
mężczyzny i dalej skarżył się na ból kręgosłupa i problemy z oddychaniem, mężczyzna ten został przez
strażników przewieziony doi szpitala i tam pozostawiony.
26.08.2019 około godziny 11:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na ul: JP II leży
mężczyzna, którego opatrzył ratownik medyczny. Na miejscu strażnicy zostali poinformowani, że
mężczyzna uderzył głową w ścianę budynku. Miał opatrzoną rękę i otarcia na głowie. Widoczne były
ślady krwi na rękach, ubraniu i głowie. Z uwagi na stan mężczyzny strażnicy przewieźli go do szpitala.
31.08.2019 około godziny 6:45 na skrzyżowaniu ulicy Szafera i Kaszubskiej operator kamer monitoringu
wizyjnego zauważył wypadek drogowy z udziałem dwóch pojazdów. Po przyjeździe na miejsce patrol
straży miejskiej udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. Po przyjeździe PSP oraz zespołu
ratunkowego poszkodowanych przekazano a strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
31.08.2019 około godziny 19:25 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Kościuszki zauważył jak
samochód cofający spod sklepu ABC uderza tyłem w prawidłowo jadącego motocyklistę. W wyniku
uderzenia motocyklista przewrócił się i jeszcze kilka metrów przesunął się po drodze. Kierujący pomimo
tego wycofał nie zatrzymując się i odjechał. Strażnicy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu
jednocześnie wzywając na miejsce zespół ratunkowy i policję.
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1.09.2019 około godziny 2:15 zgłoszenie o palącym się półpodziemnym pojemniku na śmieci przy ul:
Winnicznej. Strażnicy zabezpieczyli akcję gaszenia przez PSP.
3.09.2019 r. około godziny 23:40 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił jak mężczyzna stojący
pod wiatą przystanku komunikacji miejskiej uderza ręką w wyświetlacz ekranu zamontowanego pod
wiatą przystanku. Następnie rozbił o chodnik butelkę trzymaną w ręku. Patrol straży miejskiej
wylegitymował sprawcę.
4.09.2019 około godziny 00:25 patrol straży miejskiej udał się na ul: Lipową celem udzielenia asysty dla
Policji przy ujęciu mężczyzny, który wybił szyby w kilku budynkach i w samochodzie. Strażnicy ujęli tego
mężczyznę na ul: Wodociągowej i przekazali go Policji.
12.09.2019 około godziny 16:20 patrol straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję na ulicę
Lelewela, gdzie miał leżeć mężczyzna. Po przyjeździe na miejsce zastano mężczyznę stojącego w bramce
Ośrodka Leczenia Uzależnień „Patronka”. Mężczyzna chwiał się na nogach, miał rozszerzone źrenice. Był
z nim utrudniony kontakt. Przytrzymywał go terapeuta z ośrodka. Twierdził, że mężczyzna ten godzinę
wcześniej został karnie usunięty z ośrodka i prawdopodobnie przyjął środki odurzające. Mówił, że
wzywał zespół ratunkowy, lecz odmówiono jego wysłania. Oczekiwał, że strażnicy zamkną go w izbie
wytrzeźwień, której nie mamy i nie możemy posiadać. Mężczyzna posiadał przy sobie zielony susz oraz
opakowanie po tzw. „dopalaczach”. Na miejsce wezwano patrol Policji, któremu go przekazano.
13.09.2019 r. około godziny 10:30 na ul: Dworcowej operator monitoringu zauważył mężczyznę
spożywającego alkohol za wiatą przystanku PKS. Patrol, który udał się na miejsce ustalił, że spożywający
alkohol jest w trakcie wykonywania swoich obowiązków pracowniczych w firmie wycinającej tam drzewa
i rozdrabniającej gałęzie. O interwencji został powiadomiony właściciel firmy.
21.09.2019 około godziny 22:50 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na ulicy Warcisława
IV dwóch mężczyzn idących w kierunku dworca PKP, którzy kopali paliki osłaniające drzewka, kosze na
śmieci oraz wiaty przystanków komunikacji miejskiej przy hali targowej i poczcie. Policjanci wraz ze
strażnikiem pełniącym z nimi służbę na podstawie podanych rysopisów zatrzymali tych dwóch młodych
mężczyzn, którzy odpowiadali rysopisem i zachowaniem sprawcom. Jeden z nich był nieletnim został
przekazany rodzicom natomiast drugi został zatrzymany w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia
i wyjaśnienia.
23.09.2019 około godziny 15:05 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył w kamerze
umieszczonej przy centralnym placu zabaw grupkę pięciu chłopców, którzy rozrywali siatkę
zabezpieczającą trampolinę. Całą piątkę zatrzymali policjanci, którym interwencja została przekazana.
Tego samego dnia około godziny 15:50 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył kolejną
czwórkę nieletnich, którzy nożyczkami rozcinali siatkę zabezpieczającą trampolinę. Nieletni zostali
przekazani rodzicom.
27.09.2019 około godziny 0:40 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na interwencję
do szpitala. Pracownicy szpitala zgłosili, że pijany mężczyzna przebywa na jednym z oddziałów
szpitalnych i zakłóca tam spokój. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że to trójka bezdomnych zrobiło
sobie sypialnię w pomieszczeniu szpitalnym. Po wylegitymowaniu wyproszono całą trójkę z terenu
szpitala.
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30.09.2019 około godziny 15:05 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Mickiewicza zauważył powalone
na drogę drzewo. Kilkanaście metrów za drzewem stał samochód z uszkodzoną maską, wybitymi
przednimi lampami i wieloma innymi uszkodzeniami. Przebywająca przy samochodzie kierująca
oświadczyła, że drzewo spadło na jej samochód trakcie jazdy. Kobieta nie odniosła obrażeń. Miejsce to
zostało przez strażników zabezpieczone do czasu usunięcia drzewa przez PSP.
2.10.2019 r. około godziny 18:20 operator kamer monitoringu wizyjnego na przystanku komunikacji
miejskiej przy ul: Cieślaka zauważył dwóch chłopców, którzy zaczęli skakać po ławkach a następnie
rzucać butelką w szyby przystanku. Patrol straży miejskiej wylegitymował ich a następnie przewiózł do
rodziców. Okazało się, że jeden z nich to dziesięciolatek a drugi jedenastolatek.
2.10.2019 r. około godziny 20:00 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył człowieka na
przystanku komunikacji miejskiej przy ul: Cieślaka, który siedząc na ławce ciął ją scyzorykiem. Dalszą
interwencję podejmował patrol Policji.
3.10.2019 r. około godziny 0:50 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Cieślaka zauważył mężczyznę,
który poruszał się po drodze bez wymaganego oświetlenia. Zatrzymany do kontroli mężczyzna
zachowywał się nerwowo. Ustalono, że wcześniej ukradł ten rower w okolicy dworca PKP. Mężczyzna
został przekazany dla patrolu policji.
5.10.2019

r.

około

godz.

17:00

do

dyżurnego

SM

wpłynęła

informacja

o

zaginięciu

i poszukiwaniu dwóch chłopców w wieku 14 i 6 lat. Jeden z operatorów kamer monitoringu wizyjnego
zauważył chłopców odpowiadających rysopisowi na ulicy Wyszyńskiego w okolicach sklepu Netto.
Strażnicy przekazali odnalezionych chłopców patrolowi policji oraz przybyłej na miejsce matce.
26.10.2019 około godziny 23:20 operator kamer monitoringu wizyjnego zaobserwował mężczyznę, który
idąc ulicą Sadową składał w mijanych samochodach lusterka i anteny. Patrol straży miejskiej
wylegitymował go. Jak się okazało w jednym z zaparkowanych tam samochodów połamał antenę
radiową. W związku z tym został przekazany patrolowi Policji.
3.11.2019 1:05 ul: Powstańców Wielkopolskich reanimacja wraz z ratownikami leżącego mężczyzny.
Pomimo reanimacji trwającej 50 minut mężczyzny nie udało się uratować.
5.11.2019 około godziny 18:30 strażnicy miejscy zostali wezwani na interwencję do szpitala na
poczekalnię SOR gdzie zgłoszono awanturującego się mężczyznę. Po przyjeździe na miejsce strażnicy
zastali wskazanego mężczyznę w toalecie. Mężczyzna był doskonale nam znanym z wcześniejszych
interwencji bezdomnym. Mężczyzna ten głośno wykrzykiwał wulgaryzmy. Po otworzeniu drzwi okazało
się, że podłoga toalety oraz umywalka są zabrudzone przez niego kałem. Na polecenie strażników
mężczyzna posprzątał po sobie toaletę a następnie został usunięty z terenu szpitala.
11.11.2019 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył, że siedzący na przystanku KM przy
skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Wyszyńskiego chłopiec krwawi z nosa. Na miejsce został wysłany patrol
straży miejskiej, który udzielił mu pierwszej pomocy i wezwał zespół ratunkowy oraz policję. Po
odtworzeniu zapisu z kamer okazało się, że chłopiec ten został uderzony głową w nos przez sprawcę
zniszczenia gabloty na tym przystanku. Sprawca został zidentyfikowany na podstawie zapisu z kamer
monitoringu miejskiego.
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18.11.2019 około godziny 16:10 patrol straży miejskiej udał się na interwencję na ul: Dworcową, gdzie
zgłoszono mężczyznę zaczepiającego przechodniów. Na miejscu zastano mężczyznę rozebranego do
pasa. Jak wynikało z relacji świadków mężczyzna ten zaczepiał wcześniej uczniów dojeżdżających do
szkoły oraz uderzał pięścią w autobus.
19.11.2019 r. około godziny 7:15 po telefonicznym zgłoszeniu interwencji strażnicy udali się do szpitala,
gdzie zgłoszono, że doskonale już znany z wcześniejszych interwencji mężczyzna zanieczyścił fekaliami
toaletę. Na miejscu wylegitymowano go. Na podłodze, krzesłach i stołach znajdowały się fekalia oraz
reklamówki z resztkami jedzenia. Mężczyzna pozbierał swoje rzeczy i opuścił teren szpitala. Około
godziny 8:25 kolejna interwencja w podobnej sytuacji, wobec tego samego mężczyzny. Za
porozumieniem z ośrodkami pomocy społecznej, mężczyzna ten został przewieziony do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej.
27.11.2019 około godziny 15:15 patrol straży miejskiej udał się na ulicę Pilską celem kontroli
pomieszczeń, gdzie przebywają bezdomni. Na miejscu strażnicy wylegitymowali bezdomnego, przy
którym znaleźli portfel z dowodem osobistym obcej osoby oraz wzory różnych graffiti z wzorami
podpisów jakie znajdujemy na murach w mieście. Mężczyzna został przekazany Policji.
28.11.2019 około godziny 19:35 patrol straży miejskiej udał się na ul: Pilską w celu skontrolowania
miejsca, gdzie przebywają bezdomni. Na miejscu zastano bezdomnego, który na widok strażników
usiłował coś schować za fotelem. W pomieszczeniu czuć było charakterystyczny zapach marihuany.
Okazało się, że mężczyzna chował susz marihuany zawinięty w kartkę papieru. Mężczyzna został
przekazany Policji.
5.12.2019 r. około godzinie 16:05 strażnicy miejscy zostali wysłani na interwencję do jednego ze
sklepów, gdzie kobieta miała wyłudzać pieniądze. Na miejscu strażnicy wylegitymowali kobietę –
obywatelkę Mołdawii, która w ręku trzymała wycięte zdjęcie chorego dziecka oraz kartkę z prośbą
o pomoc finansową. W ręku miała puszkę z otworem wyciętym z tyłu, który był zaklejony taśmą. Otwór
ten umożliwiał bieżące wyciąganie pieniędzy. W związku z tym, że kobieta ta uprawiała w sposób
oszukańczy żebractwo została przekazana Policji.
6.12.2019 około godziny 19:00 patrol straży miejskiej podjął interwencję w strefie aktywnego
wypoczynku, gdzie operator monitoringu ujawnił dwie osoby spożywające alkohol. Po wylegitymowaniu
okazało się, że jedną z tych osób była nieletnia.
28.12.2019

około

godziny

12:45

strażnicy

podejmowali

interwencję

w

jadłodajni

przy

ul: Wodociągowej 6A wobec kobiety, która spożywała tam denaturat i awanturowała się. Po przyjeździe
na miejsce strażnicy zastali doskonale znaną z wielu interwencji bezdomną. W plastikowej butelce miała
denaturat. Po wylegitymowaniu i uspokojeniu jej kobieta opuściła jadłodajnię.
28.12.2019 około godziny 20:15 strażnicy zostali wezwani na interwencję na rondo przy
ul: Kościuszki – Mierosławskiego. Tam zespół ratunkowy przekazał strażnikom kobietę upojoną
alkoholem. Jak stwierdzili ratownicy kobieta nie wymagała hospitalizacji. Strażnicy przewieźli ją do
noclegowni, gdzie z uwagi na swój stan nie została przyjęta a następnie przewieźli ją w okolice Dworca
PKP, gdzie na jej prośbą pozostawili ją.
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29.12.2019 r. około godziny 3:45 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył jak przed lokalem
Metro trzech młodych mężczyzn pobiło jednego z klientów tego lokalu. Leżącego na ziemi bili i kopali
po całym ciele. Na miejscu wywiązała się bójka na ulicy zmuszająca kierujących samochodami do
zatrzymywania się. Na miejscu strażnicy wylegitymowali 6 osób biorących w tym udział. Po przyjeździe
patrolu Policji zgodnie z kompetencjami interwencja została przekazana Policji.

3. Realizacja innych zadań wynikłych w toku służby

W roku 2019 mieszkańcy Szczecinka zgłosili do Straży Miejskiej 3 164 różnego rodzaju
interwencji (W roku 2018 mieszkańcy Szczecinka zgłosili 3070 interwencji). Najczęstsze zgłoszenia
dotyczyły zdarzeń związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego – 936 zgłoszeń,
niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt lub trzymania ich w sposób uciążliwy dla otoczenia
– 707 zgłoszeń, zagrożeń w ruchu drogowym – 422 zgłoszeń, ochrony środowiska i gospodarki
odpadami – 299 zgłoszeń, zagrożenia życia i zdrowia – 156 zgłoszeń, awarii technicznych - 35 zgłoszeń,
zagrożeń pożarowych - 20 zgłoszeń, oraz pozostałych spraw – 589 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
7.09.2019 Active Challenge Szczecinek
20-22.09.2019 Baja Szczecinek
2.10.2019 Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.
11.12.2019 Kiermasz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych.
12-15.12.2019 V Jarmark Świąteczny Miasta z Wizją.
15.12.2019 Scott Cyclocross Challenge.
12.2019 Gala Kickboxingu.
18.12.2019 18:00-18:30 zgromadzenie publiczne.
28.12.2019 IV Zimowy Cross Bociana.
Straże miejskie
Na prośby straży miejskich z terenu Polski w roku 2019 strażnicy miejscy ze Szczecinka dokonali
19 doręczeń korespondencji, przesłuchań lub wykonali inne czynności z osobami, wobec których
wykonywane były postępowania w sprawach o wykroczenia. Tak samo, zwracaliśmy się o pomoc
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w ustaleniach adresów zamieszkania czy doręczenia korespondencji dla osób, które unikają odbierania
wysyłanej im przez nas korespondencji.
Przy współpracy ze Strażą Miejską w Barwicach strażnik uczestniczył w spotkaniu z rodzicami
uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu a Straży Miejskiej Połczynie Zdroju udzielaliśmy
pomocy przy organizacji akcji ujawniania spalania materiałów zabronionych w przydomowych
kotłowniach.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczecinku
W roku 2019 r. Straż Miejska w Szczecinku współpracowała z Komendą Powiatową Straży
Pożarnej przy w zabezpieczaniu różnego rodzaju zdarzeń.
4.02.2019

około

godziny

19:15

dyżurny

straży

miejskiej

otrzymał

telefoniczne

zgłoszenie

o zagrożeniu jakie stanowi rynna zwisająca z dachu, która odczepiła się od budynku na
ul: Bohaterów Warszawy 20. Strażnicy na miejscu potwierdzili istniejące zagrożenia i na miejsce wezwali
Państwową Straż Pożarną, której strażacy zdemontowali rynnę i usunęli zagrożenie.
4.02.2019 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie o dużym zadymieniu na
ul: Warcisława IV. Po potwierdzeniu interwencja została przekazana Państwowej Straży Pożarnej.
W kominie zapaliła się sadza. Do czasu zakończenia gaszenia strażnicy miejscy zabezpieczali to miejsce.
5.02.2019 10:20 zabezpieczenie akcji gaszenia sadzy w kominie na ul: 1 Maja.
15.02.2019 około godziny 16:45 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie
o dużym zadymieniu na ul: Kosińskiego. Na miejscu strażnicy zauważyli dym wydobywający się
z przewodu kominowego oraz z pod zadaszenia budynku. Na miejsce wezwano PSP oraz rozpoczęto
wyprowadzanie mieszkańców z tego budynku. Miejsce pożaru zabezpieczono do czasu ukończenia akcji
gaszenia pożaru przez PSP.
21.02.2019 r. około godziny 10:30 strażnicy miejscy patrolując ulicę Cieślaka oraz teren ogrodów
działkowych przylegających do PKS zauważyli wyciek substancji ropopochodnej do studzienki kanalizacji
burzowej. Ustalili, że źródłem wycieku jest zbiornik z dystrybutorem paliwa. Na miejsce wezwano
pracowników Wydziału Ochrony Środowiska oraz Państwową Straż Pożarną, która zabezpieczyła zbiornik
i zneutralizowała substancję, która już wyciekła.
28.02.2019 około godziny 23:45 podczas patrolowania ulicy Kościuszki strażnicy zauważyli duże
zadymienie a następnie palący się przewód kominowy w domu jednorodzinnym. Z komina wydobywał
się dym oraz kłęby iskier i ognia. Strażnicy powiadomili o tym Państwową Straż Pożarną a następnie
właściciela posesji. Miejsce zabezpieczono do czasu ukończenia akcji gaszenia przez PSP.
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14.04.2019 około godziny 20:35 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na interwencję
związaną z palącą się trawą. Patrol, który udał się na miejsce wraz ze zgłaszającym zlokalizowani to
miejsce. Na miejscu ogniem była objęta trawa ściółka leśna i drzewo. Na miejsce wezwano Państwową
Straż Pożarną, której strażacy ugasili pożar. Do czasu ugaszenia pożaru strażnicy miejscy zabezpieczali
ruch kołowy.
23.04.2019 około godziny 12:35 strażnicy udzielali asysty i zabezpieczali bezpieczeństwo podczas
wycinki drzewa zwalonego przez wichurę.
1.05.2019 około godziny 14:10 patrol straży miejskiej patrolując park miejski zauważył kłęby dymu
i płomienie przy hotelu Residence. Okazało się, że przy ogrodzeniu hotelu pali się trawa, tuje i drzewo.
Na miejsce strażnicy wezwali PSP i zabezpieczyli to miejsce do czasu ugaszenia pożaru.
25.06.2019 około godziny 20:50 podczas patrolowania ul: Dworcowej przy wiacie przystankowej PKS
strażnicy ujawnili gniazdo szerszeni. Na miejsce wezwano PSP, która podjęła dalsze działania.
18.07.2019 12:45 ul: Armii Krajowej zabezpieczenie miejsca wyrojenia pszczół, zagrożenie likwidowała
PSP.
12.08.2019 – 13.08. zabezpieczenie akcji gaszenia pożaru na terenie OPAKU kilkukrotny pilotaż
ciężkiego sprzętu.
31.08.2019 około godziny 6:45 na skrzyżowaniu ulicy Szafera i Kaszubskiej operator kamer monitoringu
wizyjnego zauważył wypadek drogowy z udziałem dwóch pojazdów. Po przyjeździe na miejsce patrol
straży miejskiej udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. Po przyjeździe PSP oraz zespołu
ratunkowego poszkodowanych przekazano a strażnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
1.09.2019 około godziny 2:15 zgłoszenie o palącym się półpodziemnym pojemniku na śmieci przy
ul: Winnicznej. Strażnicy zabezpieczyli akcję gaszenia przez PSP.
30.09.2019 około godziny 15:05 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Mickiewicza zauważył powalone
na drogę drzewo. Kilkanaście metrów za drzewem stał samochód z uszkodzoną maską, wybitymi
przednimi lampami i wieloma innymi uszkodzeniami. Przebywająca przy samochodzie kierująca
oświadczyła, że drzewo spadło na jej samochód trakcie jazdy. Kobieta nie odniosła obrażeń. Miejsce to
zostało przez strażników zabezpieczone do czasu usunięcia drzewa przez 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 2019 współpraca z KPP Szczecinek polegała na wykonywaniu wspólnych patroli
(wykonano 39 wspólnych patroli), prowadzeniu wspólnych działań przy zabezpieczaniu uroczystości
religijnych i imprez kulturalnych odbywających się w mieście oraz podejmowaniu doraźnych interwencji.
KPP w Szczecinku przekazywano nagrania z ujawnionych zdarzeń do prowadzonych postępowań.
Wspólnie z policjantami KPP w Szczecinku prowadzone były działania prewencyjne.
dniach 13/14.02.2019 straż miejska współpracowała z Policją oraz przedstawicielami innych instytucji
w akcji liczenia bezdomnych.
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W dniach od 7 do 10.05.2019 w związku z alarmami bombowymi strażnicy wraz z policjantami
zabezpieczali szkoły, w których były przeprowadzane matury.
Wspólnie z policjantami KPP w Szczecinku strażnicy uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami w Szkole
Podstawowej w Starym Chwalimiu.
Wspólne z policjantami prowadzone były w szkołach apele przed feriami zimowymi oraz zajęcia z dziećmi
na temat bezpieczeństwa na półkoloniach podczas ferii i wakacji.
21 i 24.05.2019 spotkania z uczestnikami projektu „Aktywny ty” w trakcie których wraz z policjantem
Wydziału PG przeprowadzono pogadanki o bezpieczeństwie i przestępstwach.
Wspólnie z policjantami strażnicy zabezpieczali wizytę Prezydenta.
Razem zabezpieczano akcję gaszenia pożaru w firmie Opak przez 2 doby
2.10.2019 r. współudział w Dniu bez Przemocy organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Wraz z policjantami strażnicy brali udział w zabezpieczeniu uroczystości pogrzebowych i konduktu
żałobnego
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 prokuratur i sądów dokonaliśmy ustaleń w 38 sprawach, najczęściej były to
zapytania o podejmowane interwencje.
Na prośbę Wojskowego Komendanta Uzupełnień ustalaliśmy miejsca pobytu oraz doręczane
były wezwania do odbycia ćwiczeń wojskowych w 16 sprawach. WKU swoimi siłami nie było w stanie
doręczyć tych wezwań.
W dalszym ciągu Straż Miejska w Szczecinku sprawuje patronat nad dziewczynką z zespołem
Downa.
Blisko współpracujemy z Ochotniczą Grupą Ratowniczą TADMED, w której działaniach
uczestniczą strażnicy miejscy

