
  

 
 PODSUMOWANIE  DZIAŁALNOŚCI  STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU W ROKU 2017 

 

1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych 

 

W roku 2017 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.  

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

zostały przeniesione urządzenia, stworzono dwa stanowiska do obsługi monitoringu. 10 osób 

obsługujących monitoring to osoby bezrobotne zatrudnione częściowo w ramach robót publicznych  

a częściowo w ramach zaplanowanego budżetu.  

Na dzień 31.12.2017r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 38 osobowej tj. 

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

i osoba prowadząca windykację mandatów oraz 10 osób prowadzących obserwację w kamerach 

monitoringu miejskiego w ramach robót publicznych. Na koniec roku 2017 straż posiadała jeden 

wakat. 

W pierwszym półroczu 2017 posiadaliśmy 2 wakaty. Po uzupełnieniu stanu do 26 strażników  

z pracy zwolniło się kolejnych dwóch strażników. Od 1 sierpnia 2017 r. z pracy odszedł kolejny 

strażnik, który otrzymał zatrudnienie w zakładzie karnym. Dodatkowo dwie strażniczki przebywały na 

urlopach macierzyńskich. Kolejnych dwóch strażników przebywało na długotrwałych zwolnieniach 

lekarskich. 7.10.2017 r. około godziny 15:55 strażnicy miejscy podjęli interwencję w sprawie 

zadymienia klatki schodowej przy ul. Bohaterów Warszawy 11. Ze zgłoszenia wynikało, iż nieletni mieli 

rozpalić w piwnicy tego budynku ognisko. Strażnik, który podejmował interwencję w przedmiotowej 

piwnicy, wpadł do niezabezpieczonego kanału i doznał złamania kości ramiennej oraz potłuczeń, co 

również wiąże się z długotrwałym zwolnieniem lekarskim. Na dzień 31.12.2017 Straż Miejska  

w Szczecinku posiadała jeden wakat. Przy takiej rotacji, braki kadrowe były zauważalne zarówno przy 

wystawianiu służb do zabezpieczenia imprez i zapewnieniu ciągłości służby oraz miały ogromny wpływ 

na uzyskane wyniki. 

Analiza realizacji podstawowych czynności administracyjno – porządkowych w roku 2017 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. 2023 z późn. zmianami).  

W roku 2017 strażnicy miejscy ujawnili 4466 wykroczeń, z tego w 3002 przypadkach zastosowali 

pouczenia, w 1129 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 93 500, 00 zł, w 266 przypadkach 



  

zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny a 69 

spraw zostało przekazanych innym instytucjom.  

 

 

Tabela nr 1 

Ilość wykroczeń w latach 2015, 2016 i 2017 

 

 2015 2016 2017 

Liczba ujawnionych wykroczeń 12 345 5 649 4466 

Pouczenia 4 818 3 560 3002 

Postępowanie mandatowe 5 653 1 337 1129 

MK na kwotę 703 300 105 690 93 500,00 

Wnioski o ukaranie 1 687 649 266 

Przekazano innym instytucjom 187 103 69 

  

Spadek ilości ujawnionych wykroczeń jest wywołany zmianą przepisów dotyczących stosowania 

fotoradarów. Kolejną przyczyną są braki kadrowe i rotacja pracowników, odejścia strażników z pracy 

spowodowane zatrudnieniem w służbach mundurowych, długotrwałe zwolnienia lekarskie oraz urlopy 

macierzyńskie. 

 



  

Tabela nr 2 

Ewidencja ujawnionych wykroczeń Straży Miejskiej w Szczecinku w roku 2017  

 

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 2098 705 64 600,00 258 29 3090 

  

a) 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

433 49 4 550,00 129 6 617 

b) 

wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 

0 2 400,00 4 0 6 

c) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
149 56 4 550,00 9 13 227 

d) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji 

1041 469 45 150,00 24 5 1539 

e) wykroczenia przeciwko osobie 0 0 0 0 0 0 

f) 
wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
0 0 0 0 0 0 

g) 
wykroczenia przeciwko 

mieniu 
2 0 0 0 1 3 

h) 
wykroczenia przeciwko 

interesom konsumentów 
0 0 0 0 0 0 

i) 
wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
234 54 4 250,00 85 2 375 

j) 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

238 75 5 700,00 7 2 322 

k) 
szkodnictwo leśne, polne i 

ogrodowe 
1 0 0 0 0 1 

2. 
Przepisach wprowadzające Kodeks 

pracy 
0 0 0 0 0 0 

3. 
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
634 259 19 900,00 2 5 900 

4. 

Ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

228 158 8 350,00 5 0 391 

5. 
Ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 
33 7 650,00 0 35 75 

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

7. Ustawa o odpadach 0 0 0 0 0 0 

8. 
Ustawie – Prawo ochrony 

środowiska 
0 0 0 0 0 0 



  

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

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

11. 
Ustawie o publicznym transporcie 

drogowym 
0 0 0 0 0 0 

12. 
Ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 
0 0 0 0 0 0 

13. Ustawie o ochronie przyrody 0 0 0 0 0 0 

14. 
Ustawa o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
0 0 0 0 0 0 

15. 

Ustawie o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych 

0 0 0 0 0 0 

16.  
Ustawa o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 
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 

19 
Aktach prawa miejscowego 

(przepisy porządkowe) 
9 0 0 1 0 10 

20. Innych 0 0 0 0 0 0 

Ogółem: 3002 1129 93 500,00 266 69 4466 

 

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. Przy sporządzaniu wniosków o ukaranie, 

każdorazowo takie wykroczenia są 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 2017 strażnicy miejscy ujawnili 617 tego typu wykroczeń z tego w 433 przypadkach 

zastosowali pouczenia, w 49 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na 4 550 zł, 

skierowano również 129 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny,  

6 spraw przekazano innym instytucjom.  



  

Tabela nr 3 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w roku 2015, 2016  

i 2017. 

 2015 2016 2017 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 219 983 617 

Pouczenia 872 484 433 

Postępowanie mandatowe 46 75 49 

MK na kwotę 5 800 9 650 4 550 

Wnioski o ukaranie 281 413 129 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

20 11 6 

 

1.2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 

 

Najczęściej ujawnianymi wykroczeniami z tego rozdziału były wykroczenia określone w art. 77 

kw. (Kto, nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia).  

W roku 2017 strażnicy miejscy z tego rozdziału ujawnili 227 wykroczeń z tego w 149 przypadkach 

zastosowali pouczenia, w 56 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 4 550 zł, 

skierowali 9 wniosków o ukaranie i 13 spraw przekazali innym instytucjom.  

Wykroczenia polegające na niezachowaniu nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 

psów często są kwalifikowane, jako wykroczenia z Uchwały Rady Miasta określającej Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinek. Dzieje się tak z tego powodu, że 

Rozporządzenie to za popełnienie wykroczenia z art. 77 kw. przewiduje mandat tylko w wysokości 200 

zł. Często jest to mandat zbyt wysoki jak na warunki materialne mieszkańców Szczecinka i względy 

społeczne nie przemawiają za nakładaniem tak wysokich mandatów. W takich przypadkach jest 

stosowana kwalifikacja tego wykroczenia z art. 54 kw. w związku z Uchwałą Rady Miasta, co daje 

możliwość nałożenia mandatu poniżej kwoty 200 zł. Z drugiej strony na naszych ulicach zmniejszyła 

się ilość psów bezpańskich.  

Tabela nr 4 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia w roku 2015, 2016 i 2017 

 2015 2016 2017 

Liczba ujawnionych wykroczeń 110 304 227 

Pouczenia 82 214 149 

Postępowanie mandatowe 16 67 56 

MK na kwotę 2 050 5 400 4 550 

Wnioski o ukaranie 4 9 9 

Sprawy przekazane innym 

organom lub instytucjom 

8 14 13 



  

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 2017 Straż Miejska nie stosowała holowania pojazdów. Założono blokady na koła  

335 samochodów. W przypadkach uzasadniających holowanie samochodu strażnicy docierali do 

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

i innych ustaw pozbawiła straże miejskie możliwości stosowania fotoradarów. 

W roku 2017 ujawniono 1539 tego typu wykroczeń, z czego w 1041 przypadkach zastosowano 

pouczenia, w 469 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 45 150, 00 zł, 

skierowano 24 wniosków o ukaranie, 5 sprawy przekazano innym instytucjom. 

 

Tabela nr 5 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w roku 2015, 2016  

i 2017. 

 2015 2016 2017 

Liczba ujawnionych wykroczeń 8 147 1 248 1 539 

Pouczenia 1 606 992 1 041 

Postępowanie mandatowe 5 204 218 469 

MK na kwotę 669 350 20 250 45 150 

Wnioski o ukaranie 1 280 22 24 

Sprawy przekazane innym 

organom lub instytucjom 

57 16 5 

 



  

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 2017 ujawniono 322 tego typu wykroczenia z tego w 238 przypadkach zastosowano 

pouczenia, w 75 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 5 700,00 zł, 

skierowano 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 2 sprawy przekazano innym 

instytucjom. 

Tabela nr 6 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego w roku 2015, 2016 i 2017. 

 2015 2016 2017 

Liczba ujawnionych wykroczeń 445 381 322 

Pouczenia 386 272 238 

Postępowanie mandatowe 47 99 75 

MK na kwotę 2 650 6 950 5 700 

Wnioski o ukaranie 10 7 7 

Sprawy przekazane innym organom lub 
instytucjom 

2 3 2 

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

 

      Do najczęściej występujących wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie miasta należy wykroczenie z art. 431 ust. 1 (Kto 

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

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

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

podawania”). 

Do stałych przedsięwzięć w tym zakresie należały: 

 stałe kontrole miejsc spożywania alkoholu, 

 stosowano represję karną wobec osób niestosujących się do przepisów. 

     W roku 2017 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Straż 

Miejska w Szczecinku ujawniła 900 wykroczeń. Z tej liczby w 634 przypadkach zastosowano 

pouczenia, w 259 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 19 900 zł. Z przepisów tej 



  

ustawy, skierowano 2 wnioski o ukaranie a 5 spraw przekazano innym instytucjom. Było to 

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

Najczęściej osobami spożywającymi alkohol w miejscach publicznych są osoby z marginesu 

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

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

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

kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. 

Tabela nr 7 

Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w roku 2015, 2016 i 2017. 

 

 2015 2016 2017 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 300 1 327 900 

Pouczenia 1 023 781 634 

Postępowanie mandatowe 257 527 259 

MK na kwotę 17 600 40 220 19 900 

Wnioski o ukaranie 0 2 2 

Przekazano innym instytucjom 20 17 5 

 

1.6. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 

 

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

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

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

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

polegające na używaniu słów nieprzyzwoitych – wulgarnych w miejscach publicznych. 

W roku 2017 z wymienionego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 375 wykroczeń. Z tej 

liczby w 234 przypadkach zastosowano pouczenia, w 54 przypadkach postępowanie mandatowe na 

kwotę 4 250,00 zł, skierowano również 85 wnioski o ukaranie i 2 sprawy przekazano innym 

instytucjom. 

  



  

Tabela nr 8  

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej w roku 2015, 2016 i 2017. 

 2015 2016 2017 

Liczba ujawnionych wykroczeń 664 588 375 

Pouczenia 518 333 234 

Postępowanie mandatowe 28 72 54 

MK na kwotę 2 000 6 000 4 250 

Wnioski o ukaranie 98 176 85 

Sprawy przekazane innym 

organom lub instytucjom 

20 7 2 

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

 

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

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

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

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

W trakcie przeprowadzania kontroli właściciele posesji, gdzie odnotowano nieprawidłowości, 

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

przypadkach stosowano postępowanie mandatowe. Na bieżąco kontrolowane są umowy na wywóz 

nieczystości. 

Z przepisów wymienionej Ustawy w roku 2017 r. ujawniono 75 wykroczeń, z czego w 33 

przypadkach zastosowano pouczenia, w 7 przypadkach mandaty karne na kwotę 650 zł i 35 spraw 

przekazano innym instytucjom. Oprócz tego w roku 2017, na obszarze miasta, strażnicy doprowadzili 

do uporządkowania 69 terenów. Wymagało to podjęcia w każdej sprawie wielu czynności oraz 

kontroli.  

 

Tabela nr 9  

Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2015, 2016  

i 2017 

 2015 2016 2017 

Liczba ujawnionych wykroczeń 135 169 75 

Pouczenia 84 110 33 

Postępowanie mandatowe 8 26 7 

MK na kwotę 850 2 200 650 

Wnioski o ukaranie 0 0 0 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

43 33 35 

1.9. Monitoring 

 



  

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

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

10 osób obsługujących monitoring to osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych  

a częściowo w ramach zaplanowanego budżetu straży miejskiej. W roku 2017 operatorzy kamer 

monitoringu miejskiego ujawnili 1306 różnego rodzaju zdarzeń. W 1203 zdarzeniach interweniowali 

strażnicy miejscy. Realizację pozostałych zdarzeń przekazano innym instytucjom, najwięcej 60 Policji, 

pozostałe zdarzenia zgodnie z ich kompetencjami innym służbom i instytucjom. 488 ujawnionych 

zdarzeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 381 ujawnionych zdarzeń to 

przypadki nieprawidłowego parkowania samochodów, 120 ujawnionych zdarzeń to przypadki 

zakłócania spokoju i porządku publicznego. 74 zdarzenia dotyczyły przypadków dewastacji i niszczenia 

mienia. Wachlarz ujawnianych zdarzeń jest bardzo szeroki. O niektórych zdarzeniach ujawnianych za 

pomocą monitoringu informowaliśmy media a nagrania z bardziej bulwersujących zdarzeń były 

publikowane.  

 

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 itp. 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 w mieście, a w szczególności o natychmiastowe sygnalizowanie nam lub 

Policji o stwierdzonych nieprawidłowościach. Współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. Kontrolowany jest handel uliczny. Dla możliwości pełniejszego przekazywania 

wiedzy o działalności Straży Miejskiej w Szczecinku jest prowadzona strona internetowa, 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. W roku 2017 strażnicy udzielili pomocy kierowcom przy 

uruchomieniu 82 samochodów. Najwięcej takich sytuacji występuje w okresie zimowym. Do 

uruchamiania samochodów obecnie służy tak zwany „starter” przekazany przez Starostę Powiatowego 

w Szczecinku. Strażnicy udzielali pomocy mieszkańcom Szczecinka również w innych sytuacjach. 

- 3.01.2017 około godziny 2:40 na parkingu przy zakładzie Elda, kobieta uruchomiła silnik  

w samochodzie a następnie zamknęła drzwi, które się zablokowały. Patrol,  przybyły na 

miejsce nie mógł otworzyć drzwi samochodu, więc strażnicy zawieźli kobietę do miejsca 



  

zamieszkania skąd mogła zabrać drugie kluczyki od samochodu. Odwieźli ją do samochodu 

gdzie otworzyła drzwi i odjechała.  

- 5.01.2017 udzielano pomocy choremu na padaczkę. Został odwieziony do miejsca 

zamieszkania 

- 30.01.2017 na ul: Boh. Warszawy mężczyzna poprosił strażników o pomoc gdyż poczuł się źle. 

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

- 5.02.2017 r. około godziny 18:35 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję, 

gdzie pomocy wzywała kobieta, która jadąc ulicą Wilczkowską utknęła na oblodzonej drodze  

w terenie zalesionym. Na miejscu zastano dwie kobiety z małymi dziećmi, które przewieziono 

do miejsca zamieszkania. Na miejsce wezwano pomoc jednak jadący tam ciągnik również 

ugrzązł.  

- 20.03.2017 r. około godziny 22:15 strażnicy patrolując ulicę Rzemieślniczą zauważyli 

mężczyznę ubranego w ubranie koloru ciemnego, który poruszał się jezdnią nieoświetlonym 

wózkiem inwalidzkim. Strażnicy pomogli mu podjechać pod klatkę schodową gdzie mieszka. 

- 30.03.2017 około 15:25 strażnicy miejscy patrolując ulicę Kościuszki zauważyli kobietę opartą 

o latarnię. Gdy podeszli do niej to okazało się, że zasłabła. Udzielono jej pierwszej pomocy  

i wezwano zespół ratunkowy, który zabrał ją do szpitala. 

- 11.09.2017 około godziny 21:10 zespół ratunkowy telefonicznie zgłosił do dyżurnego straży 

miejskiej mężczyznę, który potrzebuje naszej pomocy na ul: Kaszubskiej 3. Na miejscu 

zastano zespół ratunkowy, który udzielał pomocy mężczyźnie ze złamaną ręką. Lekarz 

stwierdził, że nie potrzebuje on pomocy lekarskiej i przekazał go strażnikom. Mężczyzna ten 

został przewieziony przez strażników do pobliskiego ośrodka dla bezdomnych. 

- 14.09.2017 około godziny 15:40 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na 

wysokości stanicy wędkarskiej przechodzącą kobietą, która upadła i leżała na chodniku. Na 

telefoniczne wezwanie do dyspozytora pogotowia ratunkowego odmówiono wyjazdu zespołu 

ratunkowego. W związku, z tym na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej. Kobieta 

była przytomna. Oświadczyła strażnikom, iż wcześniej przeszła operację, ale po przewróceniu 

się nie jest w stanie się podnieść. Ponownie na miejsce wezwano zespól ratunkowy, który 

zabrał kobietę do szpitala.  

- 15.09.2017 r. około godziny 9:55 na ul: Pilskiej strażnicy pomogli ratownikom medycznym, 

którzy udzielali pomocy rowerzyście z atakiem epilepsji. Mężczyzna został zabrany do szpitala 

a rower, którym jechał strażnicy przewieźli do KPP w Szczecinku. 

 

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 sanitarno-porządkowym.  

W roku 2017 strażnicy złapali lub przejęli lub odłapali 124 psy i 49 kotów, które umieszczone 

zostały w schronisku dla zwierząt. Dodatkowo 4 koty przewieziono do lecznicy weterynaryjnej. 

Od dłuższego czasu Straż Miejska w Szczecinku otrzymywała informacje o psach z innych 

miast lub wręcz ze schronisk, podrzucanych na terenie Szczecinka. W dniu 25.04.2017 r. około 



  

godziny 21:55 do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwoniła kobieta z telefonu komórkowego. Zgłosiła, że 

przechodząc przy ul: Kamiennej widziała biegającego samopas psa amstafa. Podając dane dla 

dyżurnego straży miejskiej, wprowadziła go w błąd podając fałszywe dane. Około godziny 22:23 

zadzwoniła druga kobieta twierdząc, że przy ul: Kamiennej trzyma tego psa. Patrol straży miejskiej 

pełniący służbę wraz z Policjantem udał się na ul: Kamienną celem odebrania psa. Pies był 

wychudzony. Widać było, że jest zagłodzony i chory. Strażnicy wraz z Policjantem wylegitymowali obie 

kobiety. Jak się okazało, wprowadziły one legitymujących w błąd podając fałszywe dane. Dopiero po 

pouczeniu ich, jakie popełniły wykroczenie oraz przestępstwo, kobiety podały prawdziwe dane. 

Okazało się, że obie prowadzą fundację zajmująca się pomocą dla zwierząt a zwierzęta, które wzięły 

pod opiekę, którymi powinny się zajmować, porzucają na terenie innych miejscowości. Wiedząc, że  

w Szczecinku funkcjonuje schronisko dla zwierząt, prowadzone na wysokim poziomie, aby pozbyć się 

problemu ze zwierzętami chorymi, porzucały je na naszym terenie. Z posiadanych informacji wynika, 

że był to kolejny przypadek porzucenia psów przez te kobiety. Tym razem nie udało się im pozostać 

anonimowymi. Porzucanie psów jest jedną z form znęcania się nad nimi, a za to grozi kara 

pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. 

W roku 2017 strażnicy miejscy podejmowali interwencje w sprawie 51 znalezionych, rannych 

ptaków, które przewieziono do lekarza weterynarii. Oprócz tego, strażnicy podejmowali inne 

interwencje w sprawie zwierząt potrąconych przez samochody, oraz zwierząt dziko żyjących 

znajdujących się na terenie miasta. 13.01.2017 r. około godziny  14:55 strażnicy zostali wezwani na 

interwencję do rannego łabędzia znajdującego się w parku miejskim na wysokości ul: Mickiewicza. 

Łabędź był zakrwawiony. Złapano go i przewieziono do lecznicy weterynaryjnej. 19.01.2017 r. dyżurny 

straży miejskiej został poinformowany o potrąconej przez samochód sarnie w ciągu drogi krajowej nr 

11 na wysokości ul: Narutowicza. Patrol, który udał się na miejsce zlokalizował miejsce gdzie sarna się 

znajdowała. Miała widoczne obrażenia na łbie. Została złapana i przewieziona do lecznicy 

weterynaryjnej celem udzielenia jej pomocy. 20.01.2017 około godziny 12:15 informacja o kolejnym 

martwym łabędziu na wysokości ul: Szafera. Po potwierdzeniu zgłoszenia, na miejsce wezwano 

lekarza weterynarii, któremu przekazano ptaka. 2.04.2017 zgłoszenie o dwóch padłych borsukach na 

Mysiej Wyspie. Sprawę przekazano lekarzowi weterynarii. 7.04.2017 łabędź złapany wraz  

z pracownikami schroniska na ul: Nowej. 12.04.2017 martwy, zagryziony łabędź znaleziony na terenie 

ogrodów działkowych przy ul: Kołobrzeskiej. 13.04.2017 potrącona sarna w okolicy bunkra 

Trzesieckiego, którą przekazano do utylizacji. 1.05.2017 sarna na terenie byłego zakładu Elmilk. 

Strażnicy, pomogli ochronie usunąć ją z tego terenu. 16.05.2017 borsuk znaleziony na ul: 

Wyszyńskiego w korytarzu budynku biblioteki. Wezwano lekarza weterynarii, który po uśpieniu 

borsuka zabrał go do lecznicy na obserwację. 26.06.2017 podejmowano interwencję w sprawie jeża 

uwięzionego w kwietniku na Placu Wolności 18. Jeża przewieziono do parku miejskiego. 2.07.2017 

około godziny 16:55 ul: Wiśniowa dzika kaczka z małymi. Umieszczona w klatce i wypuszczona do 

jeziora. 21.07.2017. Kaczka z małymi została złapana na ul: Klasztornej i przewieziona do jeziora. 

6.11.2017 interwencja w sprawie chorego lisa przy „ślusarni” na ul: Szczecińskiej. Lekarz Weterynarii 

był zmuszony uśpić go. 17.11.2017 około godziny 10:20 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał 

telefoniczne wezwanie na rondo przy ul: Jana Pawła II i Kisielewskiego gdzie zgłoszono łabędzia, który 

siedział na rondzie i utrudniał ruch kołowy. Łabędź posiadał widoczne ślady krwi. Na miejsce wezwano 



  

lekarza weterynarii, który odłowił łabędzia celem udzielenia mu pomocy. Około godziny 16:40 kolejne 

zgłoszenie o chorym łabędziu przebywającym na ul: Mickiewicza. Łabędzia odłowiono i przewieziono 

do lecznicy weterynaryjnej. 20.11.2017 r. około godziny 15:40 strażników wezwano na interwencję do 

jeża, który zawędrował do klatki schodowej. Jeża w kartonie wywieziono do parku miejskiego i tam go 

wypuszczono. 

W lipcu kilkakrotnie doszło do osadzenia się rojów pszczół w miejscach o dużym natężeniu 

ruchu w centrum miasta, między innymi na ul: Mierosławskiego, przy sklepie Pepco na ulicy 

Bohaterów Warszawy czy na ul: Kaszubskiej. Za każdym razem przy pomocy pszczelarza udało się je 

zneutralizować i zabrać z tych miejsc. 

We wrześniu 2017 r. strażnicy podejmowali kilkukrotnie interwencje w sprawie znalezionych 

nietoperzy. W dwóch przypadkach okazało się, że nietoperze są nosicielami wścieklizny. Po 

stwierdzeniu tego, Szczecinek został ogłoszony strefą zapowietrzoną wścieklizną, z określonymi 

procedurami dotyczącymi takich sytuacji. Nietoperze były znajdowane w różnych punktach miasta,  

w tym w mieszkaniach prywatnych a nawet na jednym z oddziałów szpitala. 

W roku 2017 w sumie strażnicy podjęli 71 interwencji w sprawie zwierząt dziko żyjących na 

terenie miasta. 

 

Realizując zadanie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy 

miejscy zatrzymywali również sprawców przestępstw. Ujęli i przekazali policji 39 osób. Ujawnili  

5 przestępstw, doprowadzili do miejsca zamieszkania lub ZOZ 129 osób.  

W okresie zimowym codziennie były kontrolowane znane nam miejsca pobytu osób 

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

były tam przewożone. W roku 2017 w ośrodkach dla bezdomnych lub noclegowni strażnicy umieścili 

23 osoby bezdomne. Straż Miejska przeprowadziła zbiórkę potrzebnych rzeczy na rzecz jednego  

z bezdomnych z terenu Szczecinka. 6.12.2017 r. przekazano temu bezdomnemu zebrane min. agregat 

prądotwórczy, akumulator, pościel, kołdry, poduszki, odzież, środki czystości oraz żywność. 

23.12.2017 r. strażnicy rozwieźli osobom bezdomnym z terenu Szczecinka barszcz, krokiety i inne 

produkty żywnościowe przygotowane przez mieszkankę Szczecinka. 

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 często żywność pozyskaną od mieszkańców miasta. Żaden z nich nie wyraził chęci pobytu w domach 

dla bezdomnych. Na potrzeby jednego z bezdomnych, mieszkającego w przyczepie campingowej 

została przeprowadzona zbiórka podczas, której zebrano dla niego pościel, koce, ubrania żywność  

a nawet akumulator oraz agregat prądotwórczy wraz z paliwem, co pozwoli mu na stworzenia w miarę 

normalnych warunków życia. 

Strażnicy zabezpieczyli 28 miejsc zdarzeń, od miejsc stwarzających zagrożenie dla osób 

poruszających się do miejsc pożarów.  

- 2.01.2017 9:20 zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch samochodów na ul: Wyszyńskiego przy 

wjeździe do sklepu NETTO. 



  

- 8.01.2017 dwa zgłoszenie o przymarzniętych do jeziora łabędziach. Zgłoszenia nie 

potwierdziły się, ale za każdym razem wywołały szereg niepotrzebnych czynności  

i zaangażowania straży pożarnej.  

- 9.01.2017 około godziny 4:57 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencję na parking przy Eldzie. Jak wynikało ze zgłoszenia są w śniegu ślady, że ktoś 

wszedł do zaparkowanego tam samochodu, ale nie wyszedł z niego. Przy niskiej 

temperaturze, zachodziło podejrzenie, że ktoś może tam zamarznąć. Patrol, który udał się na 

miejsce potwierdził to zgłoszenie. Po odmrożeniu szyby było widać w samochodzie ruszającą 

się kołdrę. Pomimo prób uzyskania kontaktu z przebywającym tam człowiekiem nie można 

było obudzić go. Na miejsce wezwano straż pożarną celem pomocy przy otwarciu drzwi 

samochodu oraz zespół ratunkowy. Po potrząśnięciu samochodem osoba przebywająca  

w samochodzie obudziła się. Był to bezdomny mężczyzna. Został przebadany przez 

ratowników, jednak nie wymagał hospitalizacji. W trakcie podejmowania interwencji okazało 

się, że jest on poszukiwany więc został zatrzymany i przewieziony do KPP.  

- 17.01.2017 około godziny 20:30 strażnicy miejscy patrolując ul: Polną i Koszalińską zauważyli 

snopy iskier wydobywające się z komina budynku przy ul: Koszalińskiej 61. Po dojściu do 

budynku z komina wydobywał się już ogień. Widząc to, na miejsce, poprzez dyżurnego straży 

miejskiej wezwano Państwową Straż Pożarną. Strażacy usunęli zagrożenie i przeczyścili 

przewód kominowy. Strażnicy w tym czasie zabezpieczali bezpieczeństwo i kierowali ruchem 

do zakończenia akcji PSP. 

- 11.02.2017 około godziny 16:50 strażnicy udzielali pomocy patrolowi policji przy 

zabezpieczeniu ruchu drogowego na rondzie przy cmentarzu. Kierujący samochodem 

osobowym dostał zawału podczas jazdy i zmarł. 

- 28.02.2018 około godz. 7:30 na ulicy Mickiewicza doszło do awarii sieci wodociągowej 

dyżurny powiadomił PWiK, na miejscu patrol zabezpieczył teren do czasu przybycia 

pracowników tej firmy. 

- 1.03.2017 około godziny 7:55 dyżurny straży miejskiej został poinformowany o  złamanym 

konarze, który miał zwisać z drzewa na skrzyżowaniu ulicy Kamiennej i Armii Krajowej  

i stanowić zagrożenie dla przechodniów. Po potwierdzeniu zgłoszenia zagrożenie zlikwidowali 

strażacy PSP.  

- 1.03.2017 około godziny 12:02 patrol straży miejskiej patrolując teren miasta zauważył 

kolizję, do której doszło na skrzyżowaniu ulic Zielonej i 1 Maja. Kierujący samochodem 

osobowym wyjeżdżając z ulicy Zielonej, pomimo znaku stop, który tam obowiązuje, wymusił 

pierwszeństwo dla kierującego busem jadącego prawidłowo ulicą 1 Maja. Miejsce zdarzenia 

zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu Policji. 

- 5.04.2017 na wysokości ul: Szczecińskiej-Gdańskiej wyciek nieznanej cieczy do jeziora ze 

starej rury odprowadzającej wodę z terenów PKP. Przekazano odpowiednim służbom celem 

pobrania próbek i zabezpieczenia. 

- 14.04.2017 około godziny 18:40 na ul: Drahimskiej strażnicy zabezpieczali akcję gaszenia 

pożaru drzewa. Drzewo zostało podpalone przez nieustaloną osobę, po ugaszeniu zostało 

ścięte 



  

- 18.04.2017 około godziny 12:10 dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany o konarze 

wiszącym z drzewa nad ścieżką rowerową w parku. Konar ten miał zagrażać bezpieczeństwu 

przejeżdżających tam rowerzystów. Miejsce zabezpieczono do czasu wycinki przez PGK. 

- 18.05.2017 około godz. 1:45 patrol SM prowadził planową obserwację ul. Polnej w pewnym 

momencie strażnicy zauważyli wydobywający się dym z budynku nr 47. Natychmiast udali się  

w celu sprawdzenia skąd się wydobywa. Na miejscu przy lokalu nr 11 zauważyli otwarty ogień 

za skrzynką energetyczną i obok tlącą się ścianę budynku tuż przy drzwiach wejściowych. Za 

skrzynkę energetyczną oraz na dach baraku zostały rzucone zapalone szmaty. Strażnicy, 

drogą radiową powiadomili dyżurnego,  który wezwał Straż Pożarną i Policję.  W tym czasie 

strażnicy sprawdzili czy w mieszkaniu nikt nie przebywa. Okazało się, że w środku był 

mężczyzna, który spał. Strażnicy obudzili go i nakazali mu niezwłocznie je opuścić, po czym 

przystąpili do gaszenia pożaru używając gaśnicy samochodowej i pałki służbowej. Przed 

przybyciem straży pożarnej  udało się  zdławić otwarty ogień. Po przybyciu jednostek Straży 

Pożarnej, przystąpiły one do dalszej akcji gaśniczej.  

- 7.06.2017 około godziny 16:55 na ul: Kanałowej wisząca gałąź powodująca zagrożenie. 

Strażnicy zabezpieczyli teren do czasu usunięcia zagrożenia przez PSP. 

- 11.06.2017 około 19:30 palące się łóżko na terenie po jednostce wojskowej przy ul: 

Koszalińskiej. Ogień ugasiła PSP 

- 11.06.2017 około godziny 22:25 ponownie znaleziono palące się meble na terenie po byłej 

jednostce wojskowej na ul: Polnej. Po próbie ugaszenia ognia gaśnicą, wezwano PSP. 

- 20.06.2017  ujawniono wyciek wody na krawędzi jezdni i chodnika przy ulicy 1 Maja. 

Powiadomiono PWiK 

- 13.07.2017 zgłoszenie o barszczu Sosnowskiego rosnącego na działce miasta przy ul: 1 Maja 

85. Miejsce zlokalizowano, sporządzono dokumentację fotograficzną i powiadomiono UM. 

- 19.07.2017 11:50 rój pszczół, który osiadł na latarni przy sklepie Pepko na ul: Boh Warszawy, 

powiadomiono PSP, która wraz z pszczelarzem usunęła zagrożenie. 

- 20.07.2017 kolejny rój pszczół, który osiadł na latarni przy ul: Boh. Warszawy. Strażacy PSP  

z pszczelarzem usunęli zagrożenie. 

- 5.08.2017 około godziny 15:30 na prośbę Państwowej Straży Pożarnej strażnicy zabezpieczyli 

akcję usuwania plamy oleju z jezdni ul: Narutowicza 

- 7.08.2017 r. w godzinach przedpołudniowych zabezpieczenie miejsca wykopania niewybuchu 

na terenie SP 1 

- 14.08.2017 około godziny 13:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o połamanej 

brzozie na wysokości hotelu Viki, która zagrażała bezpieczeństwu. Strażnicy zlokalizowali 

zagrożenie w postaci drzewa – brzozy rosnącej na terenie hotelu Viki, która została złamana  

i zawisła nad ścieżką prowadzącą nad jeziorem. Właściciel został poinformowany a miejsce 

oznakowano. 

- 19.08.2017 15:20 ul: Warszawska 6 zwisający konar drzewa. Zabezpieczenie tego miejsca do 

czasu zlikwidowania zagrożenia przez PSP. 

- 24.08.2017 na ul: 1 Maja zabezpieczenie miejsca wypadku motocyklistki. 

- 27.10.2017 zabezpieczenie miejsca kolizji na skrzyżowaniu ulic Pilska – Waryńskiego 



  

- 25.10.2017 około godziny 14:25, patrol straży miejskiej, patrolując ul: Kołobrzeską zauważył 

samochód osobowy, który wjechał wprost na rondo i uderzył w lampę. Na miejscu nie zastano 

kierującego. Strażnicy powiadomili policję, odłączyli akumulator i zabezpieczyli to miejsce do 

czasu przejęcia czynności przez Policję. 

 

W roku 2017 ujęto 35 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

popełniających czyny świadczące o ich demoralizacji.  

 21.03.2017 około godziny 20:20 interwencja w jednym z internatów gdzie dwójka nieletnich 

wychowanków przyszła w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 6.04.2017 około godziny  

 16:20 ujęto trójkę nieletnich, którzy chodzili po torach kolejowych i zmusili maszynistę do 

zwolnienia składu.  

 24.04.2017 około godziny 20:10 ujęto nieletniego znajdującego się pod wpływem alkoholu.  

 9.05.2017 około godziny 20:40 ujęto ośmiolatka, który ukradł rowerek.  

 12.05.2017 około godziny 1:40 na „mysiej wyspie” ujęto trójkę nieletnich palących marihuanę.  

 15.05.2017 ujęto dwóch nieletnich wychowanków internatu znajdujących się pod wpływem 

alkoholu.  

 23.06.2017 ujęto trzech nieletnich spożywających alkohol w stanicy wędkarskiej.  

 3.07.2017 około godziny 1:10 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył dwóch małych 

chłopców poruszających się przez miasto. Jak się okazało ich matki spały upojone alkoholem  

a w mieszkaniu przebywało jeszcze jedno młodsze dziecko. Sprawę przekazano Policji. 

 1.08.2017 około godziny 19:40 ujęto dwóch nieletnich spożywających alkohol na ul: 

Wyszyńskiego.  

 15.08.2017 około godziny 16:15, patrol straży miejskiej udał się na cmentarz komunalny gdzie 

zgłoszono, że dwie osoby spożywają tam alkohol i zakłócają spokój głośną muzyką. Na 

miejscu strażnicy wylegitymowali dwóch młodzieńców pijących piwa żubr. Jeden z nich to 

osiemnastolatek, który został ukarany mandatem karnym drugi to nieletni gimnazjalista. 

Nieletniego przewieziono do miejsca zamieszkania gdzie babcia pod, której opieką się 

znajdował nie zgodziła się na jego przebadanie alkotestem.  

 19.08.2017 wylegitymowano czworo nieletnich biorących udział w bójce na ul: Szczecińskiej 

 23.08.2017 około godziny 17:50 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie  

o młodzieży spożywającej alkohol w piaskownicy na placu zabaw przy ul: Koszalińskiej. Patrol 

straży miejskiej, który udał się tam wylegitymował siedem osób, z czego tylko jeden był 

pełnoletni, reszta to nieletni. Trzy osoby z nich znajdowały się pod wpływem alkoholu w tym 

dwóch nieletnich w wieku 15 lat. W piaskownicy znajdowały się zakopane butelki po alkoholu, 

który wypili. Obaj nieletni zostali przekazani Policji. 

 25.08.2017 o godzinie 0:15 zatrzymano do kontroli nieletniego, który kierował rowerem pod 

wpływem alkoholu.  

 9.09.2017 około godziny 17:45 ujęto trójkę nieletnich, którzy zrobili sobie zabawę 

przewracając przenośną toaletę przy ul: Kopernika.  

 20.11.2017 około godziny 18:00 ujęto pięcioro nieletnich spożywających alkohol w strefie 

aktywnego wypoczynku. 



  

 30.12.2017 nieletni rzucający petardy pod nogi przechodniów 

 

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 2017 r. z możliwości bezpłatnego 

badania alkotestem na zawartość alkoholu skorzystało 180 osób. Najwyższy wynik, który wykazał 

alkotest to 0,70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu jest to prawie 1,5 promila.  

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

powinny być spalane. Dokonano 61 takich kontroli. Na dwie osoby zostały nałożone mandaty karne a 

2 osoby pouczone. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono, aby w przydomowych kotłowniach 

były spalane rzeczy, których spalanie jest zabronione. W okresie tarła ryb systematycznie 

kontrolowaliśmy kanały i cieki wodne na terenie miasta celem przeciwdziałania procederowi 

kłusownictwa. W tym zakresie współpracujemy z Państwową Strażą Rybacką. 

 

Ciekawsze albo bardziej bulwersujące interwencje to: 

- 9.01.2017 około godziny 4:57 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencję na parking przy zakładzie Elda. Jak wynikało ze zgłoszenia, w śniegu były 

widoczne ślady osoby, która weszła do zaparkowanego tam samochodu, ale nie było śladów 

wyjścia z niego. Przy panującej wtedy niskiej temperaturze, zachodziło podejrzenie, że może 

tam zamarznąć. Patrol złożony z dwóch strażników i policjanta, który udał się na miejsce  

i potwierdził to zgłoszenie. Po odmrożeniu szyby było widać w samochodzie osobę. Pomimo 

prób uzyskania kontaktu z przebywającym tam człowiekiem nie można było obudzić go. Na 

miejsce wezwano straż pożarną celem pomocy przy otwarciu drzwi samochodu oraz zespół 

ratunkowy. Po potrząśnięciu samochodem osoba przebywająca w samochodzie obudziła się. 

Był to bezdomny mężczyzna, który został przebadany przez ratowników, jednak nie wymagał 

hospitalizacji. Po zakończeniu interwencji okazało się, że jest on poszukiwany. Patrol wrócił 

tam, jednak mężczyzna oddalił się.  Na szczęście udało się go zatrzymać i przewieźć do KPP 

celem wykonania z nim dalszych czynności. 

- 12.01.2017 r. około godziny 22:35 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę Jeziorną, zauważył 

mężczyznę leżącego na środku jedni na ul: Jeziornej. Obok niego stał starszy mężczyzna  

i kobieta. Twierdzili, że mężczyzna ten przewrócił się uderzając głową o asfalt. Jego stan 

wskazywał na upojenie alkoholowe. Obok niego leżała potłuczona butelka po alkoholu.  

Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który ocenił, iż nie wymaga on hospitalizacji.  

W międzyczasie zadzwonił zgubiony przez niego telefon komórkowy, który zgubił na chodniku 

i można było ustalić kim jest i gdzie mieszka. Został doprowadzony do miejsca zamieszkania  

i przekazany żonie. 

- 17.01.2017 około godziny 20:30 strażnicy miejscy patrolując ul: Polną i Koszalińską zauważyli 

snopy iskier wydobywające się z komina budynku przy ul: Koszalińskiej 61. Po dojściu do 

budynku z komina wydobywał się już ogień. Widząc to poprzez dyżurnego straży miejskiej 



  

wezwano Państwową Straż Pożarną. Strażacy usunęli zagrożenie i przeczyścili przewód 

kominowy. Strażnicy w tym czasie zabezpieczali miejsce prowadzenia akcji. 

- 30.01.2017 około godziny 16:30 do patrolu straży miejskiej patrolującego ul: Boh Warszawy 

podszedł mężczyzna, który poprosił o pomoc. Miał zawroty głowy i nie mógł sam dotrzeć do 

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

- 4.02.2017 r. około godziny 19:15 patrol Straży Miejskiej patrolując park miejski na wysokości 

ul: Mickiewicza zauważył mężczyznę leżącego na chodniku. Mężczyznę dobudzono. Był 

upojony alkoholem. Z uwagi na to, że nie był w stanie poruszać się o własnych siłach został 

przewieziony do miejsca zamieszkania. Na miejscu okazało się, że jest poszukiwany do 

odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyznę przekazano Policji. 

- 5.02.2017 r. około godziny 18:35 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję, 

gdzie pomocy wzywała kobieta. Jadąc ulicą Wilczkowską utknęła na oblodzonej powierzchni  

w terenie zalesionym. Na miejscu zastano dwie kobiety z małymi dziećmi, które przewieziono 

do miejsca zamieszkania. Na miejsce wezwano pomoc, jednak jadący tam ciągnik również tam 

pozostał.  

- 6.02.2017 r. około godziny 19:30 patrol Straży Miejskiej podczas patrolowania targowiska 

miejskiego zauważył dwóch młodzieńców, którzy na widok patrolu zaczęli uciekać. Młodzieńcy 

zdołali uciec, jednak na miejscu znaleziono zniszczenia dokonane farbą w sprayu. Pomazane 

zostały stoły i wiaty. Na miejscu znaleziono również puszki z farbą, które sprawcy porzucili 

oraz plecak z dokumentami jednego z nich.  

- W godzinach wieczorowo nocnych z 8 na 9 lutego 2017 r. odbyła się ogólnopolska akcja 

liczenia bezdomnych. W akcji oprócz straży miejskiej i pracowników MOPS brała udział Policja, 

funkcjonariusze SOK, Zakładu Karnego, ratownicy z Ochotniczej Grupy Ratowniczej TADMED 

oraz pracownicy zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków gdzie przebywają bezdomni.  

W ramach tej akcji strażnicy rozpoznali i skontrolowali 12 miejsc potencjalnego pobytu osób 

bezdomnych – pustostanów, kontenerów, garaży, piwnic i strychów. W trakcie, zankietowano 

pięciu bezdomnych. Nasze działania wspierał ratownik medyczny OGR TADMED udzielający 

pomocy bezdomnym. 

- 11.02.2017 około godziny 16:50 strażnicy udzielali pomocy patrolowi policji przy 

zabezpieczeniu ruchu drogowego na rondzie przy cmentarzu. Kierujący samochodem 

osobowym doznał zawału podczas jazdy i zmarł. 

- 14.02.2017 r. około godziny 22:45 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację o starszej 

kobiecie, która wyglądała prze okno i zachowywała się bardzo dziwnie. Na miejscu patrol 

potwierdził zgłoszenie. Kobieta wyciągała klucze i mówiła, że ktoś na korytarzu chce ją udusić. 

Strażnicy weszli do mieszkania, które było otwarte. W Korytarzu nikogo nie było. W związku  

 jej zachowaniem na miejsce został wezwany zespół ratunkowy. Następnie skontaktowano się 

z rodziną, której przekazano ją pod opiekę. 

- 25.02.2017 około godziny 22:10 na wezwanie telefoniczne strażnicy udali się do pustostanu 

na terenach PKP gdzie zgłoszono bezdomnego, który potrzebował pomocy.  Na miejscu 

zastano wskazanego bezdomnego, który uskarżał się na ból brzucha, nie był w stanie chodzić, 



  

twierdził, że jest po operacji. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do 

szpitala. 

- W dniu 28 lutego około godz. 7:30 na ulicy Mickiewicza doszło do awarii sieci wodociągowej 

dyżurny powiadomił PWiK, na miejscu patrol zabezpieczył teren do przybycia pracowników 

wodociągów. 

- 1.03.2017 około godziny 12:02 patrol straży miejskiej patrolując teren miasta zauważył 

kolizję, do której doszło na skrzyżowaniu ulic Zielonej i 1 Maja. Kierujący samochodem 

osobowym wyjeżdżając z ulicy Zielonej pomimo znaku stop, który tam obowiązuje wymusił 

pierwszeństwo dla busa jadącego prawidłowo ulicą 1 Maja. Miejsce zdarzenia zostało 

zabezpieczone do czasu przyjazdu Policji. 

- 30.03.2017 około 15:25 strażnicy miejscy patrolując ulicę Kościuszki zauważyli kobietą opartą 

o latarnię. Gdy podeszli do niej to okazało się, że zasłabła. Udzielono jej pierwszej pomocy  

i wezwano zespół ratunkowy, który zabrał ją do szpitala. 

- 31.03.2017 około godziny 9:50 kolejny przypadek żebractwa uprawianego przez mężczyznę 

narodowości rumuńskiej. Żebrał on przy galerii Hosso. Został wylegitymowany i usunięty  

z tego miejsca. 

- 31.03.2017 około godziny 20:25 strażnicy brali udział w zabezpieczeniu drogi krzyżowej. Gdy 

Procesja znajdowała się na wysokości ul: Mierosławskiego to strażnicy zauważyli grupkę 

młodych mężczyzn, którzy zaczęli zakłócać uroczystości i pod adresem uczestników procesji 

wykrzykiwać słowa wulgarne. Na miejsce wezwano drugi patrol, który całą grupę zakłócającą 

porządek publiczny wylegitymował przy sklepie Żabka na ul: Kościuszki. Podczas wykonywania 

czynności do tej grupy dołączyły kolejne osoby w tym kobieta przedstawiająca się za matkę 

jednego z wykrzykujących pod adresem uczestników procesji słowa wulgarne. Osoby te 

przeszkadzały strażnikom w wykonywaniu czynności w dalszym ciągu używając słów 

wulgarnych. Na wszystkich wylegitymowanych zostaną skierowane wnioski ukaranie. 

- 2.04.2017 około godziny 4:05 patrol straży miejskiej podejmował interwencję w sprawie bójki 

przed sklepem Maximus przy ul: Wyszyńskiego. 

- 5.04.2017 około godziny 13:15 strażnicy miejscy patrolując strefę aktywnego wypoczynku 

przy ul: Kopernika zauważyli dwóch mężczyzn, którzy bili się. Jeden się bronił a drugi go 

atakował. Poszkodowany twierdził, że został okradziony przez dwóch wylegitymowanych tam 

mężczyzn, następnie jeden nich go pobił. Twierdził, że skradziono mu artykuły żywnościowe. 

W plecaku jednego z opisanych sprawców faktycznie znajdowały się opisane artykuły.  

W związku z tym plecak zabezpieczono i na miejsce wezwano patrol Policji. 

- 5.04.2017 około godziny 20:25 dyżurny straży miejskiej został telefonicznie poinformowany  

o pobiciu mężczyzny na ul: Gdańskiej. Patrol na ul: Miłej zastał siedzącego przy ogrodzeniu 

jednej z posesji mężczyznę. Twierdził, że został pobity. Uskarżał się na ból żeber, nie mógł 

wstać o własnych siłach. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy oraz policję, której 

przekazano interwencję. 

- 10.04.2017 około godziny 00:55 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił grupę 

młodych mężczyzn, którzy z parkingu przy sklepie Netto zabrali wózek na zakupy i oddalili się 

z nim. Mężczyźni zostali przez patrol Straży Miejskiej wylegitymowani na ul: Wyszyńskiego 



  

przy skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Wielkopolskich. Twierdzili, że chcieli powozić nim 

jednego z ich kolegów. Ujęci zostali przekazani Policji. 

- 13.04.2017 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który ma leżeć  

w okolicy ogrodów działkowych przy ul: Koszalińskiej. Na miejscu patrol zastał wskazanego 

mężczyznę oraz osoby zgłaszające, które pomogły mu wstać. Był przemoczony i zziębnięty. 

Został przewieziony do jadłodajni gdzie mógł się ogrzać, wysuszyć i zjeść. 

- 14.04.2017 około godziny 18:40 na ul: Drahimskiej strażnicy zabezpieczali akcję gaszenia 

pożaru drzewa. Drzewo zostało podpalone przez nieustaloną osobę, po ugaszeniu zostało 

ścięte. 

- W lany poniedziałek jeden incydent związany z laniem wodą. Około godziny 13:15 kobieta 

przechodząca ulicą Wyszyńskiego została trafiona w głowę workiem z wodą wyrzuconym  

z jednego z mieszkań. Na właścicielkę mieszkania zostanie skierowany wniosek o ukaranie. 

- 18.04.2017 około godziny 12:10 dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany o konarze 

wiszącym z drzewa nad ścieżką rowerową w parku. Konar ten miał zagrażać bezpieczeństwu 

przejeżdżających tam. Miejsce zabezpieczono do czasu wycinki przez PGK. 

- 18.04.2017 r. około godziny 19:45 patrol straży miejskiej został wezwany na przystanek 

komunikacji miejskiej przy ul: Kościuszki celem udzielenia pomocy dla zespołu ratunkowego. 

Na miejscu okazało się, że ratownicy zostali wezwani do kobiety, która tam zasłabła. Z uwagi 

na to, iż nie wymagała ona hospitalizacji ratownicy przekazali ją strażnikom miejskim. Kobietę 

doprowadzono do miejsca zamieszkania. 

- 5.05.2017 r. około godziny 24:00 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył jak  

w strefie aktywnego wypoczynku młodzieniec pisze markerem po ławkach, grillu i szeregu 

innych urządzeń, które zostały tam zamontowane. Patrol straży miejskiej ujął wandala. Na 

rękach miał czerwone ślady po markerze, którym mazał na urządzeniach, a w trawie strażnicy 

znaleźli porzucony przez niego marker.  

- 9.05.2017 r. około godziny 18:10 patrol straży miejskiej został poinformowany przez 

mężczyznę, iż w strefie aktywnego wypoczynku przy ul: Kopernika jego synkowi skradziono 

rower. Około godziny 20:40 patrolując ulicę Wyszyńskiego strażnicy zauważyli chłopca, który 

jechał na skradzionym rowerku. Chłopiec został wylegitymowany i przekazany Policji. 

- 12.05.2017 r. około godziny 1:40 operator Kamer monitoringu wizyjnego zauważyła trzech 

młodych mężczyzn siedzących przy ognisku. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął 

fajkę wodną, następnie nabił ją substancją wyciągniętą z papierowego zawiniątka i zaczął 

palić. Po chwili fajka została podana następnym. Na miejsce został wysłany patrol straży 

miejskiej. W momencie, gdy patrol zbliżał się, jeden z tych młodych mężczyzn wstał i fajkę 

wraz z papierowym zawiniątkiem schował za stojącą w pobliżu wiatą. Cała trójka została 

wylegitymowana a fajka wodna z suszem w papierowym zawiniątku została odnaleziona. Było 

to dwóch siedemnastolatków i jeden szesnastolatek. Cała trójka została przekazana Policji. Po 

zbadaniu suszu potwierdzono, że jest to marihuana.  

- 13.05.2017 r. około godziny 1:30 w Szczecinku na ul: Ordona operator kamer monitoringu 

wizyjnego zauważył, jak jeden z trójki mężczyzn idących tą ulicą niszczy znak drogowy 

ustawiony na tzw. wysepce pomiędzy jezdniami. Wandal został przez strażników ujęty  



  

i wylegitymowany. Z uwagi na to, że nie przyznawał się do winy na miejsce wezwano patrol 

Policji, któremu go przekazano.  

- 18.05.2017 około godz. 1:45 patrol SM prowadził planową obserwację ul. Polnej w pewnym 

momencie strażnicy zauważyli wydobywający się dym z budynku nr 47. Natychmiast udali się  

w celu sprawdzenia skąd się wydobywa. Na miejscu przy lokalu nr 11 zauważyli otwarty ogień 

za skrzynką energetyczną i obok tlącą się ścianę budynku. Za skrzynkę energetyczną oraz na 

dach baraku zostały rzucone zapalone szmaty. Drogą radiową powiadomili dyżurnego,  który 

wezwał Straż Pożarną i Policję. W tym czasie  strażnicy sprawdzili czy w mieszkaniu nikt nie 

przebywa jak się okazało w środku był mężczyzna, który spał. Strażnicy obudzili go  

i wyprowadzili z mieszkania, po czym przystąpili do gaszenia pożaru używając gaśnicy 

samochodowej. Przed przybyciem straży pożarnej  udało się  zdławić otwarty ogień. Po chwili 

przybyły dwie jednostki Straży Pożarnej, które przystąpiły do dalszej akcji gaśniczej, w ciągu 

pół godziny pożar całkowicie ugaszono. Dalsze postępowanie prowadzi policja. 

- 3.06.2017 około godziny 7:10 interwencja na ul: Bohaterów Warszawy gdzie świadek zgłosił 

trzech mężczyzn, którzy wykrzykując wulgaryzmy zakłócali spokój i porządek publiczny. Jeden 

z nich miał trzymanymi w rękach nożami kuchennymi uderzać w śmietniki. Nóż porzucił przy 

śmietniku.  

- Tego samego dnia około godziny 14:30 strażnicy patrolując okolice cmentarza zauważyli 

mężczyznę, który ładował na wózek ręczny złożone tam klocki drewna. Wylegitymowany 

tłumaczył, że drzewo tam leżało, więc je sobie wziął żeby się nie zmarnowało. Mężczyzna 

został przekazany policji. 

- Tego samego dnia około godziny 23:05 operator kamer monitoringu wizyjnego na ul Ordona 

zauważył mężczyznę, który wbiegał przed nadjeżdżające samochody, zmuszając kierujących 

do gwałtownego hamowania a następnie uderzał w nie ręką. Na miejsce został wysłany patrol 

składający się ze strażników miejskich i policjanta. Wskazany mężczyzna został 

wylegitymowany. W związku z tym, że mężczyzna był agresywny, pobudzony i nie reagował 

na wydawane polecenia, został przewieziony do szpitala na badanie, a następnie umieszczony 

w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w KPP Szczecinek.  

- 3.07.2017 około godziny 1:10 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył dwóch małych 

chłopców poruszających się na ul. Bohaterów Warszawy. Patrol złożony z policjanta  

i strażników miejskich wysłany na miejsce wylegitymował dwóch ośmiolatków, którzy mówili, 

że ich matki są pijane a oni nie mogąc na to patrzyć idą do swojej ciotki. We wskazanym 

mieszkaniu zastano dwie upojone alkoholem kobiety. Jedna spała na stole a druga w łóżku.  

W mieszkaniu znajdowała się również czteroletnia córka jednej z nich. Na miejsce wezwano 

zespół ratunkowy, który zabrał dzieci a następnie zostały one przekazane pod opiekę ciotce. 

Upojone alkoholem zostały przewiezione do KPP w Szczecinku. 

- 4.07.2017 patrol straży miejskiej patrolując ul: Mierosławskiego zauważył kobietę, która paliła 

papierosa na przystanku komunikacji miejskiej to jest miejscu objętym zakazem palenia. 

Podczas wykonywania z nią czynności służbowych, kobieta dostała ataku epilepsji. Strażnicy 

udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali zespół ratunkowy, któremu ją przekazano. 



  

- 13.07.2017 około godziny 20:30 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o pogryzieniu 

psa przywiązanego do barierki przez owczarka niemieckiego, wyprowadzanego przez 

właściciela bez kagańca i smyczy. Na miejscu ustalono adres sprawcy. Właściciel przyznał się 

do niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa i odmówił przyjęcia mandatu 

karnego w związku, z czym został na niego sporządzony wniosek o ukaranie. 

- 19.07.2017 r. około godziny 14:45 patrol straży miejskiej patrolując park miejski na wysokości 

ul: Kilińskiego zauważył dwie kobiety. Jedna z nich siedziała na ziemi. Obok nich znajdowały 

się rowery. Okazało się, że siedząca, przewróciła się na rowerze, miała zakrwawione ręce, 

rozcięty łuk brwiowy oraz uskarżała się na ból głowy i barku. Na miejsce wezwano zespół 

ratunkowy, który zabrał ją do szpitala. 

- 19.07.2017 około godziny 17:25 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Rzemieślniczą 

zauważył mężczyznę, który zataczał się idąc, a miał pod opieką małe dziecko. Po 

wylegitymowaniu go okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie nietrzeźwości i zajmuje 

się pięcioletnią wnuczką. Wezwany na miejsce patrol Policji stwierdził, że mężczyzna ma 

ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna wraz z dzieckiem został 

przekazany Policji. 

- 21.07.2017 około godziny 22:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję 

do mężczyzny, który rozbierał się w klatce schodowej jednego z bloków. Na miejscu zastano 

starszego mężczyznę ubranego jedynie w slipy i koszulę, który przygotowywał się do spania 

tam. Mężczyzna był trzeźwy, więc strażnicy umieścili go w noclegowni. 

- 22.07.2017 około godziny 9:35 dyżurny straży miejskiej został telefonicznie poinformowany 

przez przechodnia o mężczyźnie, który na rondzie – skrzyżowaniu ulicy Kościuszki  

i Mierosławskiego miał zrywać róże. Mężczyzna został ujęty w okolicy szpitala. Tłumaczył się, 

że chciał zrobić prezent dla partnerki. Mężczyzna został przekazany Policji. 

- 25.07.2017 około godziny 23:20 podczas patrolowania kompleksu garaży przy ul: Sikorskiego 

znaleźli w krzakach motocykl. Za pośrednictwem Policji ustalono jego właściciela. Jak się 

okazało motocykl ten został skradziony w wyniku włamania do garażu jego właściciela. 

- 15 sierpnia 10 min po północny operator monitoringu zauważył dziwne zachowanie w 

budynku przy Placu Wolności, z jednego z okien na pierwszym piętrze były wyrzucane różne 

przedmioty na chodnik.  Dyżurny skierował w to miejsce patrol zmotoryzowany. Strażnicy po 

wejściu do klatki schodowej zastali dwóch mężczyzn i kobietę. Kobieta miała zakrwawioną 

rękę. Strażnicy na miejscu dowiedzieli się, że w jednym z mieszkań odbywała się libacja 

alkoholowa gdzie doszło do kłótni miedzy poszkodowaną kobietą a jej siostrzenicą, która 

zadała cios nożem  

w rękę. Kobieta miała ranę ciętą przedramienia. Strażnicy na miejscu udzielili pomocy rannej 

kobiecie zakładając jej opatrunek. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz 

policję. Ranna kobieta została zabrana do szpitala.  

- 15.08.2017 około godziny 16:15 patrol straży miejskiej udał się na cmentarz komunalny gdzie 

zgłoszono, że dwie osoby spożywają tam alkohol i zakłócają spokój głośną muzyką. Na 

miejscu strażnicy wylegitymowali dwóch młodzieńców pijących piwa żubr. Jeden z nich to 

osiemnastolatek, który został ukarany mandatem karnym. Drugi to nieletni gimnazjalista. 



  

Nieletniego przewieziono do miejsca zamieszkania, gdzie babcia pod, której opieką się 

znajdował nie zgodziła się na jego przebadanie alkotestem. 

- 16.08.2017 około godziny 22:00 dyżurny straży miejskiej został poinformowany telefonicznie, 

że przy stacji Lotos kierujący samochodem ciężarowym najechał na znak drogowy. Opisany 

pojazd, patrol znalazł za Mc Donaldem. W pojeździe była uszkodzona przednia tablica 

rejestracyjna a pod samochodem znajdowały się resztki zniszczonego znaku drogowego. 

Świadkowie wskazali, iż kierujący wraz z pasażerem znajdują się w Mc Donaldzie. Świadkowie 

wskazali kierującego twierdząc, iż jest to obcokrajowiec, który na zwróconą uwagę 

odpowiedział wulgaryzmami. W związku z taką sytuacją na miejsce wezwano patrol Policji, 

który przejął tą interwencję. Zarówno kierowca tego pojazdu jak i pasażer znajdowali się pod 

wpływem alkoholu. Zostali zatrzymani w policyjnej izbie dla osób zatrzymanych. 

- 24.08.2017 r. około godziny 17:05 patrol straży miejskiej patrolujący ul: 1 Maja minęła 

kobieta jadąca motocyklem. Po chwili, na zakręcie, kobieta ta przewróciła się z motocyklem. 

Po dojechaniu do niej, siedziała z wykrzywioną nogą i jęczała z bólu, a przez nogawkę spodni 

przesączała się krew. Strażnicy unieruchomili jej nogę. Z uwagi na to, że karetka do tego 

zdarzenia została zadysponowana z Barwic, a kobieta nie mogła wytrzymać z bólu, na jej 

prośbę przewieziono ją do szpitala. 

- 25.08.2017 około godziny 0:15 patrol straży miejskiej patrolujący ul: Wyszyńskiego zauważył 

rowerzystę, który wyjechał z ulicy Winnicznej na ul: Wyszyńskiego nie stosując się do znaku 

drogowego „zakaz wjazdu rowerów”, nie posiadał wymaganego oświetlenia a z tyłu na 

koszyku przewoził młodą kobietę. Oboje zostali wylegitymowani. Kierującym okazał się 

nieletni, od które było czuć ostrą woń alkoholu. Nieletniego przekazano patrolowi policji. 

- 26.08.2017 około godziny 9:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o pobiciu 

mężczyzny na przystanku komunikacji miejskiej przy ul: Koszalińskiej. Patrol, który udał się na 

miejsce, zastał we wskazanym miejscu pokrzywdzonego, który miał zakrwawioną twarz  

i dłonie, oraz świadków, którzy twierdzili, że sprawca na widok radiowozu uciekł. Na miejsce 

wezwano zespół ratunkowy, który zabrał poszkodowanego do szpitala. 

- 27.08.2017 r. około godziny 7:43 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencję. Jak wynikało ze zgłoszenia pod balkonami jednego z bloków odbywała się libacja 

alkoholowa z głośnymi krzykami oraz załatwianiem potrzeb fizjologicznych przez uczestników. 

Na miejscu zastano dwóch doskonale znanych z wielu wcześniejszych interwencji mężczyzn, 

którzy pili tam wódkę. Jeden z nich w trakcie interwencji głośno krzyczał, nie wykonywał 

poleceń. W związku z tym, że zrobił się agresywny, łapał i szarpał strażnika podejmującego 

interwencję, został przy użyciu środków przymusu bezpośredniego obezwładniony. Mężczyzna, 

który nie był agresywny został ukarany mandatem karnym natomiast na drugiego został 

sporządzony wniosek o ukaranie za zakłócanie spokoju i porządku publicznego. 

- 11.09.2017 około godziny 21:10 zespół ratunkowy telefonicznie zgłosił do dyżurnego straży 

miejskiej mężczyznę, który potrzebuje naszej pomocy na ul: Kaszubskiej 3. Na miejscu 

zastano zespół ratunkowy, który udzielał pomocy mężczyźnie ze złamaną ręką. Lekarz 

stwierdził, że nie potrzebuje on pomocy lekarskiej i przekazał go strażnikom. Mężczyzna ten 

został umieszczony przez strażników w ośrodku dla bezdomnych. 



  

- 14.09.2017 około godziny 15:40 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na 

wysokości stanicy wędkarskiej przechodzącą kobietą, która upadła i leżała na chodniku. Na 

telefoniczną informację do dyspozytora pogotowia ratunkowego, odmówiono wyjazdu  

w związku, z czym na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej. Kobieta była przytomna. 

Oświadczyła strażnikom, iż wcześniej przeszła operację, ale po przewróceniu się nie jest  

w stanie się podnieść. Ponownie na miejsce wezwano zespól ratunkowy, który zabrał kobietę 

do szpitala.  

- 15.09.2017 r. około godziny 9:55 na ul: Pilskiej strażnicy udzielali pomocy ratownikom 

medycznym, którzy udzielali pomocy rowerzyście z atakiem epilepsji. Mężczyzna został 

zabrany do szpitala a rower, którym jechał strażnicy przewieźli do KPP w Szczecinku. 

- 15.09.2017 r. około godziny 11:30 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił jak na ul: 

Wyszyńskiego na wysokości sklepu NETTO mężczyzna ubrany w strój klowna zaczepia 

przechodniów o pieniądze. Na miejscu wylegitymowano tego mężczyznę. Zaczepiając 

przechodniów trzymał w ręce kartkę z Napisem „Bardzo proszę o pomoc. Zbieram, na jedzenie 

dla młodszego rodzeństwa”. Był to mężczyzna narodowości rumuńskiej. To był 8 przypadek 

uprawiania żebractwa w Szczecinku przez osoby o tym nazwisku w roku 2017, łącznie 

przypadków uprawiania żebractwa przez osoby o tym samym nazwisku odnotowaliśmy 16. 

Osoby te przyjeżdżają z Piły i z tego procederu zrobiły sobie źródło zarobku.  

Po wylegitymowaniu go został pouczony i oddalił się. Podejmowana interwencja nie spodobała 

się młodemu mężczyźnie pochodzącemu z Debrzna. Uniemożliwiał on odjechanie załogi 

radiowozu, stawał na drodze. Swoim zachowaniem zakłócał spokój i porządek w tym miejscu. 

W związku z tym, że odmówił wylegitymowania się na miejsce wezwano patrol policji, który 

dopiero po dłuższych z nim targach wylegitymował go. Mężczyzna ten został ukarany przez 

Sąd. 

- 18.09.2017 około godziny 23:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie  

o kotach wrzuconych do kontenera na śmieci przy ul: Powstańców Wielkopolskich. Na miejscu 

zastano zgłaszającego, który wskazał kontener na odpady stałe, z którego zdążył wyciągnąć 

dwa kocięta. Strażnicy wydobyli z tego kontenera kolejne trzy. Pięć kociąt zostało 

przewiezionych do weterynarii. 

- 22.09.2017 około godziny 14:20 interwencja w noclegowni gdzie jeden z pensjonariuszy 

przewrócił się rozbijając głowę. Mężczyznę tego przewieziono do szpitala celem opatrzenia go, 

a następnie do noclegowni gdzie pozostał. 

- 23.09.2017 około godziny 15:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o podrzuceniu 

odpadów po remoncie na terenie kompleksu garaży przy ul: Polnej. Zgłaszający zapamiętał 

numer rejestracyjny samochodu, którym przywieziono te odpady. Sprawca został ustalony, 

ukarany oraz zobligowany do uprzątnięcia odpadów. Odpady zostały przez niego sprzątnięte. 

- 25.09.2017 około godziny 18:45 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję  

z którego wynikało, że włamano się do jednej z altanek w kompleksie ogrodów działkowych 

przy ul: Słupskiej. Po przybyciu na miejsce dwóch działkowców trzymało mężczyznę, który 

usiłował się włamać do altanki oraz wskazali drogę ucieczki drugiego. Strażnicy, którzy udali 

się w pościg ujęli drugiego ze sprawców, który usiłował się ukryć na terenie ogrodów 



  

działkowych. Jak oświadczyli działkowcy jeden z nich zauważył przy sąsiedniej altance dwóch 

mężczyzn, którzy przy pomocy łopaty podważali drzwi do altanki usiłując ją otworzyć. Na 

miejsce wezwano Policję. Patrolowi Policji przekazano obu ujętych. Na miejscu znaleziono 

łopatę służącą do włamania, porzuconą torbę oraz ślady uszkodzeń.  

- 24.10.2017 około godziny 14:20 strażnicy zostali wezwani do mężczyzny leżącego na ul: Ks. 

Elżbiety. Okazało się, że leżący ma atak epilepsji w związku, z czym na miejsce został 

wezwany zespół ratunkowy. Mężczyzna został zabrany do szpitala. 

- 25.10.2017 około godziny 13:30 strażnicy udali się na interwencję na ul: Karlińską gdzie miał 

się znajdować dziwnie zachowujący się mężczyzna. Na miejscu zastano mężczyznę, który 

posiadał obrażenia ciała, miał zakrwawiony nos i dłonie. Mężczyznę tego strażnicy przewieźli 

do szpitala.  

- 25.10.2017 około godziny 14:25 patrol straży miejskiej patrolując ul: kołobrzeską zauważył 

samochód osobowy, który wjechał wprost na rondo i uderzył w lampę. Na miejscu nie zastano 

kierującego. Strażnicy powiadomili policję, odłączyli akumulator i zabezpieczyli to miejsce do 

czasu przejęcia czynności przez Policję. 

- 27.10.2017 r. około godziny 8:55 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę Pilską zauważył 

sytuację bezpośrednio po kolizji drogowej. Samochód ciężarowy wyjeżdżając z ul: 

Waryńskiego nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu prawidłowo ulicą Pilską samochodowi 

osobowemu w wyniku, czego uderzył w samochodów osobowy. Następnie, samochód 

osobowy w wyniku uderzenia przez ciężarówkę uderzył w latarnię uliczną. W związku z tym, 

że osoby jadące samochodami odmówiły udzielenia im pomocy lekarskiej strażnicy 

wylegitymowali osoby biorące udział w kolizji oraz pomogli im sporządzić dokumenty z tego 

zdarzenia. 

- 28.10.2017 około godziny 11:00 kolejne podobne zdarzenie gdzie upojony alkoholem 

mężczyzna spał na drugim piętrze klatki schodowej bloku przy ul: Armii Krajowej. Dobudzony 

zaczął się awanturować. W pewnym momencie zaczął się dławić. Na miejsce wezwano zespół 

ratunkowy, jednak stwierdzono jedynie jego upojenie alkoholowe. W związku z tym został 

przewieziony do jadłodajni gdzie pozostał pod opieką obsługi. 

- 27.10.2017 r. około godziny 14:00 strażnicy zostali wezwani na interwencję w okolice hali 

targowej gdzie w samochodzie osobowym zostało pozostawione małe dziecko w wieku 2 lat. 

Na miejscu zastano zgłaszającą oraz kierującego tym samochodem a jednocześnie ojca 

dziecka, który jest głuchoniemy. Pozostawił w samochodzie dziecko z kluczykami i zamknął je 

w samochodzie. Telefonem komórkowym kierującego na miejsce wezwano matkę dziecka oraz 

mechanika, który otworzył drzwi w samochodzie. 

- W nocy z 28 na 29 października operatorzy monitoringu zarejestrowali dwie bójki przed 

lokalami. Jedna na ul: Ordona a druga na ul: Strażackiej. W obu przypadkach interwencje 

zostały przekazane Policji 

- 12.11.2017 r. przed godz. 16 operator monitoringu zwrócił uwagę na pojazd marki Honda, 

który był zaparkowany na Mysiej Wyspie. Po odtworzeniu materiału z kamery okazało się, że 

pojazd ten znajduje się tam trzy dni. Dyżurny Straży Miejskiej przekazał tę informację 

dyżurnemu policji w Szczecinku. Okazało się, że pojazd był poszukiwany, w związku  



  

z zaginięciem kobiety -  jego właścicielki. Kobieta ta została znaleziona martwa w bliskiej 

odległości od samochodu. 

- 21.11.2017 około godziny 16:30 centrum powiadamiania przekazało do dyżurnego straży 

miejskiej wezwanie na interwencję, z której wynikało, że mężczyzna poruszający się za 

pomocą wózka inwalidzkiego leży pijany na ul: Ordona. Patrol zastał na ul: Ordona 

niepełnosprawnego mężczyznę, który porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Był tak 

pijany, że nie mógł o własnych siłach poruszać się. Mężczyznę odstawiono do miejsca 

zamieszkania.  

- 16.12.2017 około godziny 3:55 operator monitoringu wizyjnego ujawnił mężczyznę, który idąc 

ulicą Bartoszewskiego przewracał ogrodzenia odgradzające plac budowy od chodnika. 

Strażnicy ujęli tego mężczyznę już na ul: Lipowej. Jak się okazało to był to mężczyzna, który 

wcześniej został ukarany za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.  

3. Realizacja innych zadań wynikłych w toku służby 

 

W roku 2017 mieszkańcy Szczecinka zgłosili do Straży Miejskiej 2336 różnego rodzaju 

interwencji. Najczęstsze zgłoszenia dotyczyły zdarzeń związanych z niezachowaniem środków 

ostrożności przy trzymaniu zwierząt lub trzymania ich w sposób uciążliwy dla otoczenia – 626 

zgłoszeń, z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego – 539 zgłoszeń, nieprawidłowości w ruchu 

drogowym w tym parkowania samochodów w miejscach zabronionych – 431 zgłoszeń, ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami – 214 zgłoszeń, zagrożenia życia i zdrowia – 147 zgłoszeń, awarii 

technicznych - 55 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  

 

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

oznakowania ulic, przeciwdziałania niszczeniu mienia, wyłapywania bezpańskich psów 

stwarzających zagrożenie. W roku 2017 strażnicy złapali lub przejęli 124 psy i 49 kotów, które 

umieszczone zostały w schronisku dla zwierząt oraz 4 koty, które przewieziono do lecznicy 

weterynaryjnej. 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. Informowano o przypadkach dewastacji urządzeń komunalnych. Strażnicy 



  

dyscyplinowali zarządców terenów do utrzymania ich we właściwym stanie. Skontrolowali 

realizację 296 decyzji i zezwoleń. Doprowadzono do usunięcia 10 pojazdów wyglądających na 

wraki, kradzieżach różnego rodzaju elementów dokonanych na szkodę gminy miejskiej. 

Współpracowano przy organizacji robót publicznych. Kontrolowano legalność prowadzonego 

handlu ulicznego. 

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

właścicieli działek, informowanie o reklamach ustawionych bez wymaganego zezwolenia. 

- Wydział Spraw Obywatelskich – informacje o danych osobowych osób, wobec których 

strażnicy podejmują czynności. W związku z tym, iż straż miejska posiada dostęp do 

ogólnopolskiej bazy danych ludności sprawdzenia osób za pośrednictwem Wydziału Spraw 

Obywatelskich odbywają się sporadycznie. Zastępca Komendanta występuje, jako kurator dla 

osób wymeldowywanych w sądzie. W tym roku występowała w 70 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. Referat był informowany 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, podejmowano wspólne działania w sytuacji znalezienia 

śniętych ryb w rzeczce. Strażnicy brali udział w ćwiczeniach obronnych Gniewosz-17. 

- Referat Ochrony Środowiska – W roku 2011 zostały wydane strażnikom upoważnienia do 

kontroli przydomowych kotłowni na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Współpraca w zakresie kontroli kotłowni przydomowych. W roku 2017 strażnicy przeprowadzili 

prowadzili 61 takich kontroli. Na dwie osoby zostały nałożone mandaty karne, a 2 osoby 

pouczone. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono, aby w przydomowych kotłowniach 

były spalane rzeczy, których spalanie jest zabronione. Przekazywano informacje  

o zanieczyszczeniach środowiska oraz potrzebie wycięcia drzew i krzewów stwarzających 

zagrożenie. 

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

- Wydział Nadzoru - ze strony wydziału był prowadzony nadzór nad działalnością straży. 

Wydział był informowany o efektach prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawie 

skarg. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 



  

 

Współpraca z OSiR odbywała się przy zabezpieczaniu organizowanych lub 

współorganizowanych imprez między innymi:  

23.04.2017 – zabezpieczono 34 Bieg Uliczny o Memoriał Winanda Osińskiego. 

Współpracowano podczas prowadzonej akcji z Fundacją Ewy Naworol „My nie gryziemy”, gdzie na 

terenach OSIR stała zaparkowana ciężarówka, w której były prowadzone zajęcia dla dzieci na temat 

bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami 

 

Muzeum 

 

Współpraca z muzeum ograniczyła się do podejmowania interwencji związanych z zachowaniem 

młodzieży – uczniów Zespołu Szkół przy ul: 1 Maja oraz zabezpieczeniu w dniu 20.05.2017 imprezy 

pod nazwą Noc Muzeów. Na prośbę dyrektora muzeum, strażnicy udzielili pomocy przy przewiezieniu 

zabytkowej tablicy nagrobnej pochodzącej z cmentarza żydowskiego. 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 

 Kontrolowano miejsca przetrzymywania bezpańskich kotów. 

 Udzielono asysty przy 9 przejęciach lokali oraz wejściach do mieszkań i innych pomieszczeń. 

 Przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze z osobami, które nieprzestrzegają swoich 

obowiązków przy trzymaniu psów. 

 Kontrolowano tereny z uwagi na ich zaśmiecenie. 

 Kontrolowano warunki utrzymywania psów 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 

- W 5 przypadkach asysta i zabezpieczenie przy wycince drzew. 

- 5.04.2017 Akcja PGK wspólnie z sanepidem, SAPIK i SM - Posprzątaj po swoim psie. 

- Współpraca podczas akcji prowadzonej wspólnie z Fundacją Ewy Naworol „My nie 

gryziemy” 

 

 

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 roku 2017 w ośrodkach dla bezdomnych lub 

noclegowni strażnicy umieścili 23 osoby bezdomne. 6.02.2017 odbyło się spotkanie organizacyjne  

w sprawie zasad liczenia osób bezdomnych, w którym uczestniczyli oprócz straży miejskiej Pani 

Elżbiety Dobrzańskiej, Naczelnik Prewencji KPP Szczecinek, Komendant SOK, oraz przedstawiciel 

Zakład Karnego. 

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 często żywność pozyskaną od mieszkańców miasta. Przez cały rok przekazywane są informacje  

o osobach będących klientami ośrodka. 21.04.2017 na prośbę MOPS w Szczecinku, przewieziono ich 

podopieczną do DPS w Bornem Sulinowie. 22.08.2017 odbyło się spotkanie Komendanta z Dyrektorem 

MOPS oraz pracownikiem socjalnym dotyczące określenia procedur w sprawie bezdomnych. 

25.08.2017 na prośbę MOPS w Szczecinku przewieziono koleją ich podopieczną do DPS w Bornem 

Sulinowie. 

Przekazywane były informacje na temat osób bezradnych, chorych, które wymagają udzielenia 

im pomocy.  

Obecnie jeden strażnik uczestniczy w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu, ds. 

Przeciwdziałania Przemocy Domowej powoływanego przez Burmistrza Miasta. W roku 2017 

uczestniczył w 9 spotkaniach tego zespołu tzw. grup roboczych, na których były podejmowane decyzje 

w zakresie zadań oraz omawiana była strategia w zakresie stosowania form pomocy dla osób jej 

potrzebujących. Współ8uczestniczył również w organizacji imprezy pod hasłem „Wygwizdać Przemoc”  

 

4. 2. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi  

 

SAPiK 

 

Współpraca z Samorządową Agencją Promocji i Kultury polega na zabezpieczaniu imprez 

kulturalnych na terenie miasta Szczecinek oraz na wykonywaniu na ich potrzeby konwojów kasjerki  

z pieniędzmi. Wspólnie  z SAPIK-iem Straż Miejska organizowała finał akcji z Odblaskiem Bezpieczniej 

adresowanej do najmłodszych uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Strażnicy zabezpieczali 

następujące imprezy organizowane przez SAPIK: 

15.01.2017 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

4.03.2017 Turniej Tańca Towarzyskiego  

5.04.2017 9:30 – 11:30 Akcja PGK wspólnie z sanepidem, SAPIK (Posprzątaj po swoim psie) 

22.04.2017 Piknik rodzinny z okazji Pól Nadziei  

3.05.2017 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

27.05.2017 Turniej Tańca Towarzyskiego  

30.05.2017 Odjazdowy Bibliotekarz  

3.06.2017 Dzień Dziecka  



  

3.06.2017 Koncert Moniki Kuszyńskiej  

1.07.2017 zabezpieczono IX Szczecinecką Grę Miejską 

1.07.2017 zabezpieczono Koncert Plenerowy organizowany na Placu Wolności  

21-22.07.2017 zabezpieczono imprezy odbywające się w ramach Art Pikniku  

29-30.07 zabezpieczenie imprez odbywających się w ramach III Dixie Rajdu Old Mobil 

26.08.2017 r. współuczestnictwo w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym z okazji zakończenia wakacji 

poprzez organizację dla dzieci zabaw z zakresu bezpieczeństwa. 

2/3.09.2017 w godzinach 14:00 – 2:00 zabezpieczenie imprezy Materiafest na placu koncertowym 

21.09.2017 udział i zabezpieczenie Rajdu rowerowego „Naokoło jest wesoło”  

22-23.09.2017 zabezpieczenie imprezy „Baja Szczecinek Cross Country Rally” 

7.11.2017 finał akcji z Odblaskiem Bezpieczniej zorganizowany w Kinie Wolność, przy współpracy  

z SAPIK 

3.12.2017 Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego - przy współpracy z PSB MRÓWKA rozdano 

dzieciom biorącym udział turnieju tańca elementy odblaskowe. Działania te miały na celu 

przypomnienie jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. 

 

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 

 

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

imprez: 

3.06.2017 - I Ogólnopolskie Spiningowe Zawody Wędkarskie z Łodzi dla Osób Niepełnosprawnych  

21-22.10.2017 - Zawody Wędkarskie Savage Gear Trophy Szczecinek 2017 

 

 

Starostwo Powiatowe 

 

Strażnicy Miejscy uczestniczyli w działaniach pod hasłem „Bezpieczne Ferie Zimowe 2017” oraz 

„Bezpieczne wakacje 2017”, kontrolując miejsca grupowania się nieletnich, tereny jeziora Trzesiecko. 

Komendant bierze udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W dniu 

20.01.2017 podczas prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiane były zagrożenia oraz działania 

związane z ptasią grypą. W dniu 6.04.2017 na spotkaniu Powiatowego Zespołu Reagowania 

Kryzysowego omówiono sprawy związane z ćwiczeniami oraz ewakuacją szpitala. 7.04.2017  

w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego brała udział Zastępca Komendanta, 

poruszone tematy to: organizacja ruchu w związku z przebudową dróg; sytuacja na drogach; działania 

prewencyjne w szkołach; planowane ćwiczenia; rekrutacja osób do służby wojskowej. 8.04.2017 

udzielono asysty dla Powiatowego Zarządu Dróg przy wycince drzew na ul: 28 Lutego. 18.09.2017 

odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym brał udział 

Komendant. Poruszono sprawy ASF, wyznaczenia miejsc grzebalnych, zimowego utrzymania dróg, 

budowy obwodnicy i zagrożeń z nią związanych, ćwiczeń ewakuacji placówek oświatowych, szpitala  

i DPS, kontroli obozów harcerskich oraz bezdomności. 13.10.2017 na posiedzeniu Powiatowego 



  

Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Powiatowej PSP, omówiono przygotowanie do 

udzielenia pomocy humanitarnej dla mieszkańców powiatu, zakwaterowanie osób oraz przejezdność 

szlaków komunikacyjnych w przypadku klęsk żywiołowych. 

Przekazywano uwagi dotyczące oznakowania ulic dla Dyrektora Wydziału Komunikacji. 

Komendant bierze udział w pracach Komisji ds. ruchu drogowego. Dokonywanie kontroli miejsc 

parkowania samochodów w związku ze zmianami oznakowania ulic. Reagowano na sygnały 

wypływające od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące zaśmiecania pasów drogowych przez 

właścicieli prywatnych posesji czy nieprawidłowo parkujących pojazdów. Strażnicy dwukrotnie 

zabezpieczali wycinkę drzew na drogach powiatowych. 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: 

- 1.03.2017 Dzień Żołnierzy Wyklętych 

- 26.05.2017 Dzień Samorządowca organizator Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie 

- 3.06.2017 uczestnictwo w Powiatowym Dniu Dziecka 

- 5.06.2017 Piknik dla Małych dzieci niepełnosprawnych – organizator Poradnia psychologiczno-

Pedagogiczna 

- 8.05.2017 uroczystości związane z 72 rocznicą zakończenia II Wojny Światowej 

- 12.10.2017  Zawody w sztafetowych biegach przełajowych  

 

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. W roku 2017 zostały przeprowadzone pogadanki z uczniami 2 klas szkół 

podstawowych, 1 klasy gimnazjum oraz 2 apele w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

na temat: cyberprzemocy, z uczniami 30 klas szkół podstawowych o agresji, z 5 klasami gimnazjów  

o sekstingu.  Na prośbę pedagogów i opiekunów strażnicy przeprowadzili 99 pogadanek  

w przedszkolach oraz szkołach z zakresu bezpieczeństwa tj. zachowania w sytuacjach zagrożeń. Przy  

41 spotkaniach współpracowaliśmy z PBS MRÓWKA rozdając elementy odblaskowe dla dzieci, łącznie 

rozdano ponad 2 tysiące elementów odblaskowych sponsorowanych przez PBS Mrówka. W okresie 

wakacyjnym przeprowadzono 11 spotkań z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w zorganizowanych 

formach wypoczynku na terenie miasta. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi oraz 

wakacjami przeprowadzono pogadanki w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na temat 

bezpieczeństwa w tym okresie. W okresie przed świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 

przeprowadzono 12 pogadanek na temat bezpieczeństwa z młodzieżą szkolną. 

Propagując ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, strażnicy 5 razy czytali uczniom szkoły 

podstawowej oraz przedszkolakom książki o bezpieczeństwie. 

W okresie tym w siedzibie Straży Miejskiej zorganizowano 6 wizyt grup przedszkolnych oraz 

uczniów szkoły podstawowej. W trakcie tych wizyt dzieci zwiedziły siedzibę straży, zaprezentowano im 



  

sprzęt, jakim dysponuje Straż Miejska oraz przeprowadzano zajęcia na temat bezpiecznych zachowań 

na drogach publicznych i w miejscach publicznych.  

Oprócz takich działań strażnicy uczestniczyli i w innych działaniach organizowanych przez szkoły: 

- 13.02.2017 r. – udział w półkolonii w Szkole Podstawowej nr 1; 

- 08.05.2017 r. – udział w Konferencji pod hasłem „Trzymaj formę”, która odbyła się w sali 

widowiskowej kina Wolność, we współpracy z Gimnazjum Publicznym nr 1 oraz Powiatową 

Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną; 

- 11.05.2017 na ul: Bohaterów Warszawy „Rodzinne Czytanie” organizator SP-6; 

- W okresie 12.05.-29.05.2017 przy współpracy Fundacji Ewy Naworol, Straż Miejska  

w Szczecinku była organizatorem akcji pod hasłem „My nie gryziemy” w trakcie, której 

przeszkolono około 2700 dzieci ze szkół i przedszkoli z zakresu profilaktyki pogryzień przez psy 

oraz bezpiecznej komunikacji z czworonogami. 

- 20.05.2017 przy współpracy ze Strażą Miejską Borne Sulinowo strażnicy brali udział  

w pikniku rodzinnym w miejscowości Juchowo, podczas, którego organizowane były dla dzieci 

zabawy i konkursy z zakresu bezpieczeństwa;  

- 05.06.2017 strażnicy organizowali zajęcia na temat bezpieczeństwa podczas pikniku 

rodzinnego na terenie Zespołu Szkół przy ul: Wiatracznej; 

- 14.06.2017 r.- udział w Konferencji pod hasłem „Biegnę po zdrowie”, która odbyła się w sali 

widowiskowej kina Wolność, we współpracy z Gimnazjum Publicznym nr 1 oraz Powiatową 

Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną; 

- 19.06.2017 udział w przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową w Szkole Podstawowej  

nr 7;  

- 10.07.2017 zorganizowano zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na półkolonii dla dzieci  

w Szkole Podstawowej nr 1; 

- 11.07.2017 zorganizowano zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na półkolonii w Spółdzielczym 

Domu Kultury; 

- 02.08.2017 przeprowadzenie akcji „Bezpieczeństwo ponad wszystko” na kąpieliskach 

wodnych, gdzie rozdawano opaski zapobiegające zagubieniu dzieci oraz ludzi starszych; 

- 07.11.2017 zorganizowano IV Finał pod hasłem „Z odblaskiem bezpieczniej”, który odbył się  

w Sali widowiskowej kina Wolność. Był on podsumowaniem wielu działań przeprowadzonych 

przez Straż Miejską w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Łącznie uczestniczyło 600 dzieci  

z klas pierwszych oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.  Straż Miejska specjalnie na tę 

okoliczność przygotowała odblaski z numerem alarmowym straży miejskiej, które wręczano na 

zakończenie finału; 

- 21.11.2017 wizyta w siedzibie Straży Miejskiej uczniów szkoły policyjnej z Białego Boru, która 

miała na celu przybliżenie charakteru pracy tej formacji; 

- 29.11.2017 uczestnictwo w rozstrzygnięciu konkursu My Lovely Teddy Bear zorganizowanego 

przez stowarzyszenie działające przy Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego; 

- 03.12.2017 przy współpracy PSB MRÓWKA rozdano dzieciom odblaski podczas mikołajkowego 

turnieju tańca. Działania te miały na celu przypomnienie jak ważne jest bezpieczeństwo na 

drodze; 



  

- 06.12.2017 wraz z maskotką Mrówki przekazywano mikołajkowe upominki dla dzieci  

w Szkole Podstawowej nr 5; 

- 14.12.2017 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bezpieczna droga” zorganizowanego przy 

współpracy z CIRKLE K oraz PSB MRÓWKA. Miał on na celu propagowanie zasad 

bezpieczeństwa na drodze. Skierowany został do uczniów klas pierwszych szkół 

podstawowych. Wyróżniono 9 prac a  wszystkie prace zostały nagrodzone.  

 

Kościoły i organizacje pozarządowe 

 

W roku 2017 na prośbę parafii oraz organizacji pozarządowych strażnicy brali udział w organizacji 

zajęć i pokazów dla dzieci oraz zabezpieczali następujące imprezy: 

6.01.2017 Orszak 3 Króli - organizator parafia pw. Ducha Świętego;  

4.02.2017 „Zimowy Cross Bociana” - Team Biegowy Szczecinek;  

8.02.2017 uczestnictwo spotkaniu RPH w Internacie ZSz nr 2 ul: 1 Maja; 

12.03.2017 Morsowisko 2017 – organizator Szczecinecki Klub Morsów; 

16.03.2017 15:00 spotkanie Zastępcy Komendanta Jolanta Siemaszko z Ligą Kobiet Polskich nt. 

organizacji i zadań SM, wpływu monitoringu na bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwu i 

porządkowi na ROD, bezpieczeństwa w Internecie; 

18.03.2017 mecz MKP Szczecinek – Olimp Gościno; 

31.03.2017 Droga Krzyżowa od kościoła na ul: Kołobrzeskiej do kościoła na ul: 3 Maja;  

2.04.2017  „Niebieski bieg” impreza w związku z autystykami – organizator Team Biegowy Szczecinek 

- Akcja Polska na niebiesko: Autyzm. Chcemy być sobą!; 

7.04.2017 Kiermasz organizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ; 

9.04.2017 Orszak Niedzieli Palmowej, Procesja i jarmark organizator parafia Pw. Ducha Świętego; 

15.04.2017 mecz MKP Szczecinek – Dąb Dębno; 

19.04.2017 mecz MKP Szczecinek – Astra Ustronie Morskie; 

20.04.2017 spotkanie z członkami Rodzinnych Ogrodów Działkowych podczas ich walnego zebrania; 

22.04.2017 Pola Nadziei kwesta publiczna organizowana przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe; 

29.04.2017 mecz MKP Szczecinek – Gryf Polanów; 

6.05.2017 parada motocyklistów z okazji otwarcia sezonu – zabezpieczenie oraz prowadzenie 

konkursów z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci; 

6.05.2017 mecz MKP Szczecinek – Sparta Węgorzyno; 

10.06.2017 r. udział w piknik zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 Radę Osiedla Słowiańska-

Łódzka oraz Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową; 

W okresie od 12 do 29 maja przy współpracy z Fundacją Ewy Naworol Straż Miejska w Szczecinku 

zorganizowała akcję „My nie gryziemy”, w trakcie, której przeszkolono 2700 dzieci z zakresu 

profilaktyki pogryzień przez psy oraz bezpiecznej komunikacji z czworonogami. Pracownicy fundacji 

udzielali porad dla mieszkańców z zakresu żywienia zwierząt oraz ich pielęgnacji i bezpiecznego 

zachowania; 

13.05.2017 r. Piknik osiedlowy osiedla Kołobrzeska organizowany przez Rady Osiedli; 

13.05.2017  procesja Fatimska; 



  

20.05.2017 Festiwal koszykówki ulicznej;  

20.05.2017 Kwesta uliczna „Podaruj dzieciom radość” - organizator Stowarzyszenie sportowe 

Pomagamy Dzieciom; 

20.05 przy współpracy ze Strażą Miejską w Bornem Sulinowie udział w organizacji zajęć na temat 

bezpieczeństwa z dziećmi podczas pikniku w miejscowości Juchowo; 

25.05.2017 Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowane przez Stowarzyszenie ATUT; 

26.05.2017 współorganizacja zajęć na Dniu Samorządowca w wielofunkcyjnej Placówce Pomocy 

Rodzinie; 

27.05.2017 mecz MKP Szczecinek – Rasel Dygowo; 

3.06.2017 zgromadzenie publiczne organizowane przez Adama Szkudlarka; 

3.06.2017 Bieg Bociana organizator Nadleśnictwo Czarnobór; 

5.06.2017 udział w pikniku rodzinnym na terenie Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego; 

7.06.2017 mecz MKP Szczecinek – Kluczevia Stargard; 

11.06.2017 Festyn parafialny organizator parafia pw. Św. Ducha;  

15.06.2017 zabezpieczenie dwóch procesji z parafii przy ul: Bukowej i Kołobrzeskiej; 

17.06.2017 mecz MKP Szczecinek – Osadnik Myślibórz; 

18.06.2017 Marsz dla Życia i Rodziny; 

22.06.2017 Turniej piłki nożnej o puchar prezesa PKP S.A.; 

23.06.2017 Turniej piłki nożnej o puchar prezesa PKP S.A.; 

23.06.2017 Festyn parafialny; 

24.06.2017 Rajd rowerowy i Turniej piłki siatkowej „Gryf na Mysiej Wyspie” - organizator MKS Gryf 

Szczecinek; 

24.06.2017 Śniadanie na Trawie organizator 13 Szczep ZHP; 

25.06.2017 Festyn parafialny ul: Kołobrzeska; 

30.06.2017 Lato na Maxxa – organizator High Events Sp z o.o.; 

04.07.2017 - organizacja zajęć dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Tratwa z zakresu bezpieczeństwa 

podczas wakacji na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku; 

7-8-9.07.2017 Zabezpieczenie Festiwalu Balonowego; 

11.07.2017 organizacja zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa na półkolonii  

w Spółdzielczym Domu Kultury; 

Lipiec spotkanie z mieszkańcami osiedla Pl: Wolności Organizowane przez radnego Jacka Lesiuka. 

Udział komendanta. Poruszono sprawy monitorowania osiedla oraz parkowania w miejscach 

zabronionych min. na moście oraz sprawa zagospodarowania tego miejsca; 

19.07.2017 przeprowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci na pikniku zorganizowanym 

przez Ligę Kobiet Polskich; 

02.08.2017 przeprowadzenie akcji „Bezpieczeństwo ponad wszystko” na kąpieliskach wodnych, gdzie 

rozdawano opaski zapobiegające zagubieniu dzieci oraz ludzi starszych; 

5- 6.08.2017 Szczecinecki Weekend biegowy  MARATON – org Miejski Klub Lekkoatletyczny; 

26.08.2017 zabezpieczenie Pikniku rodzinnego w Strefie aktywnego wypoczynku; 

03.09.2017 zabezpieczenie oraz organizacja zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa podczas 

Parafiady przy Kościele Św. Rozalii; 



  

10.09.2017 przeprowadzenie zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa na zawodach rowerowych 

zorganizowanych przez Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek; 

27.09.2017 10:30-12:45 Zabezpieczenie imprezy Mistrzostwa sztafetowe biegów przełajowych”; 

30.09.2017 zabezpieczenie imprezy Dary Lasu Plac koncertowy organizator RDLP; 

28.10.2017 organizacja gier i zabaw związanych z bezpieczeństwem na Balu Wszystkich Świętych  

w Hotelu VIKI; 

6.12.2017 zabezpieczenie akcji charytatywnej „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja” organizowanej 

przez Stowarzyszenie sportowe „Pomagamy dzieciom”; 

7.12.2017 uczestnictwo w otwarciu stacji paliw Cirkle K podczas, której przeprowadzono pogadankę 

dla dzieci na temat bezpieczeństwa; 

8.12.2017 zabezpieczenie kiermaszu Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet na ul: B. Warszawy; 

9.12.2017 zabezpieczenie  Międzynarodowego Mecz Kick-Boxingu Full Contact K-1 Polska –Norwegia 

ul: Jasna 2 – organizowanego przez Klub Sportów walki ; 

14.12.2017 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bezpieczna droga” zorganizowanego przy 

współpracy z CIRKLE K oraz PSB MRÓWKA. Miał on na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa na 

drodze. Skierowany został do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych;  

15.12. - 17.12.2017  uczestnictwo w Jarmarku Świątecznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

Miasto z Wizją, podczas którego wraz z maskotką Mrówki wręczano wszystkim odblaski, by zwrócić 

uwagę jak są one ważne na drodze, a także jako atrakcję wykorzystano fotoradar do wykonywania 

zdjąć z mikołajem; 

Ponad to strażnicy zabezpieczyli 9 zgromadzeń publicznych.  

 

Straże miejskie 

 

Na prośby straży miejskich z terenu Polski w pierwszym półroczu roku 2017 strażnicy miejscy 

ze Szczecinka dokonali 8 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.  

20.05.2017 r. we współpracy ze Strażą Miejską Borne Sulinowo w miejscowości Juchowo 

zorganizowano gry i zabawy dla dzieci uczące bezpiecznych zachowań z okazji pikniku rodzinnego 

organizowanego przez Stowarzyszenie Pomost.  

 

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczecinku 

 

W pierwszym półroczu roku 2017 r. Straż Miejska w Szczecinku współpracowała z Komendą 

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



  

- 8.01.2017 dwa zgłoszenia o przymarzniętych do jeziora łabędziach. Zgłoszenia nie 

potwierdziły się, ale za każdym razem wywołały szereg niepotrzebnych czynności  

i zaangażowania straży pożarnej.  

- 9.01.2017 około godziny 4:57 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencję na parking przy Eldzie. Jak wynikało ze zgłoszenia, w śniegu widoczne były ślady, 

że ktoś wszedł do zaparkowanego tam samochodu, ale nie wyszedł z niego. Przy niskiej 

temperaturze zachodziło podejrzenie, że ktoś może tam zamarznąć. Patrol, który udał się na 

miejsce potwierdził to zgłoszenie. Po odmrożeniu szyby było widać w samochodzie człowieka. 

Pomimo prób uzyskania kontaktu z przebywającą tam osobą nie można było jej obudzić. Na 

miejsce wezwano straż pożarną celem pomocy przy otwarciu drzwi samochodu oraz zespół 

ratunkowy. Po potrząśnięciu samochodem osoba przebywająca w samochodzie obudziła się. 

Był to bezdomny mężczyzna, który został przebadany przez ratowników. W trakcie 

podejmowania interwencji okazało się, że jest on poszukiwany, więc został zatrzymany  

i przewieziony do KPP celem wykonania z nim dalszych czynności. 

- 3.01.2017 zaangażowano strażaków do ściągnięcia kota siedzącego na drzewie przy ul: 

Szczecińskiej,  

- 17.01.2017 około godziny 20:30 strażnicy miejscy patrolując ul: Polną i Koszalińską zauważyli 

snopy iskier wydobywające się z komina budynku przy ul: Koszalińskiej 61. Po dojściu do 

budynku z komina wydobywał się już ogień. Widząc to, na miejsce, poprzez dyżurnego straży 

miejskiej wezwano Państwową Straż Pożarną. Strażacy usunęli zagrożenie i przeczyścili 

przewód kominowy. Strażnicy w tym czasie zabezpieczali bezpieczeństwo i kierowali ruchem 

do zakończenia akcji przez PSP. 

- 1.03.2017 około godziny 7:55 dyżurny straży miejskiej został poinformowany o złamanym 

konarze, który miał zwisać z drzewa na skrzyżowaniu ulicy Kamiennej i Armii Krajowej  

i stanowić zagrożenie dla przechodniów. Po potwierdzeniu zgłoszenia powiadomiono PSP. 

Strażacy zlikwidowali zagrożenie. 

- 29.03.2017 udział w ćwiczeniach PSP - pożar Archiwum Państwowego. Udział strażników 

polegał na kierowanie ruchem i zabezpieczeniu ul: Parkowej 

- 14.04.2017 około godziny 18:40 na ul: Drahimskiej strażnicy zabezpieczali akcję gaszenia 

pożaru drzewa. Po ugaszeniu drzewo zostało ścięte. 

- 18.05.2017 około godz. 1:45 patrol straży miejskiej prowadząc planową obserwację ul. Polnej 

zauważył wydobywający się dym z budynku nr 47. Strażnicy natychmiast udali się  tam w celu 

sprawdzenia skąd się wydobywa. Na miejscu przy lokalu nr 11 zauważyli otwarty ogień za 

skrzynką energetyczną i obok tlącą się ścianę budynku tuż przy drzwiach wejściowych. Za 

skrzynkę energetyczną oraz na dach baraku zostały wrzucone zapalone szmaty. Na miejsce 

wezwano Straż Pożarną i Policję.  W tym czasie  strażnicy wyprowadzili z mieszkania lokatora, 

po czym przystąpili do gaszenia pożaru używając gaśnicy samochodowej. Przed przybyciem 

straży pożarnej  udało się  zdławić otwarty ogień. Po przybyciu dwóch jednostek Straży 

Pożarnej, przystąpiły one do dalszej akcji. 

- 7.06.2017 około godziny 16:55 zgłoszenie o gałęzi powodującej zagrożenie na ul: Kanałowej. 

Zabezpieczenie terenu a PSP usunęła zagrożenie. 



  

- 11.06.2017 około 19:30 palące się łóżko przy ul: Koszalińskiej. Ogień ugasiła PSP 

- 11.06.2017 około godziny 22:25 palące się meble na ul: Polnej. Wezwano PSP, która ugasiła 

ogień. 

- 29.06.2017 udział 3 strażników w ćwiczeniach ze strażą pożarną w Czarnoborze19.07.2017 

11:50 rój pszczół, który osiadł na latarni przy sklepie Pepco na ul: Boh Warszawy 

powiadomiono PSP, która wraz z pszczelarzem usunęła zagrożenie. 

- 20.07.2017 kolejny rój pszczół, który osiadł na latarni przy ul. Boh. Warszawy PSP  

z pszczelarzem usunęli zagrożenie. 

- 5.08.2017 około godziny 15:30 na prośbę Państwowej Straży Pożarnej strażnicy zabezpieczyli 

akcję usuwania plamy oleju z jezdni ul: Narutowicza. 

- 19.08.2017 15:20 ul: Warszawska 6 zwisający konar drzewa, Wezwano 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 2017 współpraca z KPP Szczecinek polegała na podejmowaniu doraźnych interwencji, 

realizowano wspólne patrole oraz prowadzono wspólne działania przy zabezpieczaniu uroczystości 

religijnych i imprez kulturalnych odbywających się w mieście. Zrealizowano 41 wspólnych patroli  

z policjantami KPP Szczecinek. Patrole wzajemnie się uzupełniały i udzielały pomocy. W dniach  

8-9.02.2017 prowadzono wspólne działania przy liczeniu bezdomnych. Na co dzień patrole wzajemnie 

uzupełniają się i udzielają sobie pomocy. Wspólnie z patrolem Policji Zabezpieczenie Orszaku Trzech 

Króli. 31.03.2017 w godzinach 19:30-21:00 wspólne zabezpieczenie  Drogi Krzyżowej od kościoła na 

ul: Kołobrzeskiej do kościoła na ul: 3 Maja  8.06.2017 spotkanie w KPP Szczecinek debata poświęcona 

Bezpieczeństwu i Mapie zagrożeń. 7.08.2017 r. w godzinach przedpołudniowych zabezpieczenie 

miejsca wykopania niewybuchu na terenie Szkoły Podstawowej nr. 1. 15.11.2017 Zastępca 

Komendanta brała udział w spotkaniu organizowanym przez Policję nt. mapy zagrożeń. 

 

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 20 ustaleń a prokuratur 

ustaleń w 8 sprawach, najczęściej były to zapytania o podejmowane interwencje.  

Na prośbę Wojskowego Komendanta Uzupełnień były ustalane miejsca pobytu oraz doręczana 

korespondencja dla 28 osób. WKU swoimi siłami nie było w stanie doręczyć wezwań do odbycia 

ćwiczeń wojskowych z uwagi na nieodbieranie korespondencji przez adresatów. 

W dalszym ciągu Straż Miejska w Szczecinku sprawuje patronat nad dziewczynką z zespołem 

Downa. W dniu 10.05.2017r.- odbyło się oficjalne przekazanie nakrętek po opakowaniach z tworzyw 

sztucznych (49 worków). Do akcji włączyły się różne instytucje oraz mieszkańcy Szczecinka. Chorej 

dziewczynce strażnicy sprezentowali upominki. Strażnicy prowadzili zbiórkę odzieży, artykułów 



  

żywnościowych oraz środków czystości, które w dniu 21.12.2017 zostały przekazane w formie paczek 

dla trzech rodzin. 

Blisko współpracujemy z Ochotniczą Grupą Ratowniczą TADMED w której działaniach 

uczestniczą strażnicy miejscy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


