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4. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych

W roku 2021 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 stanowiska do obsługi monitoringu. Obecnie monitoring
obejmuje 67 kamer zamontowanych w głównych ciągach komunikacyjnych oraz przystankach
komunikacji miejskiej. Do obsługi monitoringu jest 15 etatów w ramach środków zaplanowanych
w budżecie straży miejskiej. W związku z tym, że jedna kobieta z obsługi monitoringu urodziła i obecnie
znajduje się na urlopie rodzicielskim to została zatrudniona kolejna osoba. Na dzień 31.12.2021 r. Straż
Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 43 osobowej tj. 24 strażników łącznie z komendantem,
3 osoby zatrudnione na etatach cywilnych (księgowa, kadrowa i osoba prowadząca windykację
mandatów oraz 16 osób prowadzących obserwację w kamerach monitoringu miejskiego. Obecnie, Straż
Miejska w Szczecinku posiada dwa wakaty. Dodatkowo jedna osoba na koniec 2021 r. odbywała
przeszkolenie podstawowe, jedna osoba była świeżo zatrudniona bez przeszkolenia, do tego dochodziły
długotrwałe zwolnienia lekarskie
Wśród strażników następuje bardzo duża rotacja. Niskie zarobki oraz trudna praca powodują
to, iż przy pierwszych nadarzających się okazjach odchodzą do pracy w innych zakładach. Strażnicy
najczęściej przechodzą do służby w policji, wojsku i zakładach karnych, które oferują im o wiele lepsze
warunki płacy. Służby te przy naborze, preferują osoby z takim przygotowaniem do pełnienia służby.
Sytuacja ta powoduje potrzebę szkolenia coraz to nowych osób. Jesteśmy zmuszeni wystawiać patrole
składające się z osób, które nie zostały w pełni przygotowane do wykonywania tego rodzaju pracy
i jeszcze długo muszą nabywać doświadczenia. Z uwagi na ciągłą rotację, niemożliwym jest łączenie
w patrole strażników niedoświadczonych z tymi, którzy już nabyli doświadczenie. Młodzi strażnicy często
są zmuszeni do nabywania doświadczenia samemu, a z tym wiążą się również sytuacje, gdzie zawodzą
nerwy lub doświadczenie. Niewątpliwie ma to wpływ na osiągane wyniki.
10.10.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom miast
decyzję polecającą zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania dyslokacji patroli
straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek
Policji; organizacji wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form współpracy straży z Policją,
w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze
wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; realizację pozostałych zadań tak,
by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją
wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Pomimo, że decyzja Wojewody
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Zachodniopomorskiego z dnia 10.10.2020 r. nie została uchylona to w dniu 9.12.2021 r. Wojewoda
Zachodniopomorski wydał Zarządzenie nakazujące strażom gminnym i miejskim użycie ich do działań
wspólnych z Policją. W związku z tym od 10.12.2021 r. rozpoczęliśmy wspólne patrole z Policją mające
na celu reagowanie na przypadki niestosowania maseczek w sklepach wielkopowierzchniowych.

Sytuacja ta niewątpliwie miała wpływ na wyniki i realizowane działania. Kolejnym czynnikiem,
który miał negatywny wpływ na realizację zadań w roku 2021 była pandemia choroby Covid -19.
Strażnicy również chorowali na tą chorobę.
Analiza realizacji podstawowych czynności administracyjno – porządkowych w roku 2021 r.
przedstawiała się następująco.
Nakładanie mandatów karnych przez Straż Miejską reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy
straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208 poz.
2026 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
(Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.).
W roku 2021 strażnicy miejscy ujawnili 4255 wykroczeń, z tego w 3222 przypadkach zastosowali
pouczenia, w 746 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 68 090,00 zł, w 222 przypadkach
zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny a 65 spraw
zostało przekazanych innym instytucjom.
Tabela nr 5
Ilość wykroczeń w latach 2019, 2020 i 2021
2019

2020

2022

Liczba ujawnionych wykroczeń

5 050

4724

4255

Pouczenia

3 601

3570

3222

Postępowanie mandatowe

1 050

842

746

84 715,00

76 030,00

68 090,00

Wnioski o ukaranie

320

218

222

Przekazano innym instytucjom

79

94

65

MK na kwotę
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Tabela nr 6
Ewidencja ujawnionych wykroczeń Straży Miejskiej w Szczecinku w 2021 roku

L.p. Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Ustawie - Kodeks wykroczeń

1.
a)

b)
c)
d)
e)

3.
4.

wykroczenia przeciwko osobie

wykroczenia przeciwko
zdrowiu
wykroczenia przeciwko
g)
mieniu
wykroczenia przeciwko
h)
interesom konsumentów
wykroczenia przeciwko
i)
obyczajności publicznej
wykroczenia przeciwko
j) urządzeniom użytku
publicznego
szkodnictwo leśne, polne i
k)
ogrodowe
Przepisach wprowadzające Kodeks
pracy
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawie o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych
f)

2.

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,
samorządowym i społecznym
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji

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

Wnioski
do sądu

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

Razem

2528

493

48 450,00

218

32

3271

467

21

2 350,00

108

10

606

2

1

200,00

1

0

4

112

43

4 950,00

7

3

165

1273

337

33 400,00

7

4

1621

0

1

100,00

0

0

1

69

0

0

0

0

69

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

278

26

1 800,00

69

7

380

327

59

4 700,00

26

6

418

0

5

950,00

0

0

5

0

0

0

0

0

403

157

12 520,00

0

1

561

166

63

3 470,00

0

2

231
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5.

Ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

62

3

300,00

1

26

92

6.

Ustawie o ochronie zwierząt

0

0

0

1

0

1

7.

Ustawa o odpadach

34

16

2 100,00

1

3

54

8.

Ustawie – Prawo ochrony
środowiska

5

2

300,00

0

0

7

9.

Ustawie – Prawo o miarach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. Ustawie i bateriach i akumulatorach

0

0

0

0

0

0

18. Ustawie – Kodeks wyborczy

0

0

0

0

0

0

24

12

950,00

1

1

38

0

0

0

0

0

3222

746

68 090,00

222

65

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

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

014.

19

Aktach prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)

20. Innych
Ogółem:

4. 1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Z tego rozdziału kodeksu wykroczeń najczęściej ujawnianymi wykroczeniami były wykroczenia
określone w art. 51§1 i 2 kw., (Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój,

porządek

publiczny,

spoczynek

nocny

albo

wywołuje

zgorszenie

w

miejscu

publicznym) ,

54 kw., (Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym ) i art.
63a§1 kw., (Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz,

apel, ulotkę napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody
zarządzającego tym miejscem) w tym dziale wykroczeń mieszczą się również wykroczenia polegające
na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Każdorazowo spożywanie alkoholu w miejscu

4255
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publicznym, przy sporządzaniu wniosków o ukaranie jest kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju
i porządku publicznego. Większość osób popełniających tego typu wykroczenia to osoby bezdomne albo
nieposiadające stałego źródła zarobku czy ujmowane po raz kolejny na takim wykroczeniu. Stosowanie
takiej kwalifikacji pozwala na wymierzanie przez sąd kar ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności, co w przypadku kwalifikacji wprost z art. 43´ u. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest
niemożliwe. W roku 2021 strażnicy miejscy ujawnili 606 tego typu wykroczeń z tego w 467 przypadkach
zastosowali pouczenia, w 21 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 2 350,00
zł, skierowano również 108 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny
a 10 spraw przekazano innym instytucjom.

Tabela nr 7
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w roku 2019, 2020 i 2021.

2019

2020

2021

Liczba ujawnionych wykroczeń

768

1054

606

Pouczenia

543

886

467

Postępowanie mandatowe

42

40

21

4 100,00

5 550,00

2 350,00

175

110

108

8

18

10

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

4.2. 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 2021 strażnicy miejscy z tego rozdziału ujawnili 165 wykroczeń z tego
w 112 przypadkach zastosowali pouczenia, w 43 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe
na kwotę 4 950,00 zł, skierowali 7 wniosków o ukaranie a 3 sprawy zostały przekazane innym
instytucjom. Do tych liczb należy doliczyć 116 psów i 44 koty, które strażnicy odłapali lub przejęli
i umieścili w schronisku dla zwierząt albo weterynarii.
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Tabela nr 8
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia w roku 2019, 2020 i 2021.
2019

2020

2021

Liczba ujawnionych wykroczeń

192

156

165

Pouczenia

132

95

112

Postępowanie mandatowe

43

38

43

4 250,00

3 900,00

4 950,00

3

5

7

14

18

3

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

4.3. 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 2021 Straż Miejska zholowała jeden pojazd z ulicy Chodkiewicza, który był pozbawiony
tablic rejestracyjnych a jego wygląd wskazywał na porzucenie. Właścicielka tego samochodu nie
reagowała na wezwania do zabrania go. Nasze działania doprowadziły do usunięcia przez właścicieli 29
wraków. Założono blokady na koła 482 samochodów. W przypadkach uzasadniających holowanie
samochodu strażnicy docierali do właścicieli pojazdów i dyscyplinowali ich. W roku 2021 za pomocą
specjalnego startera rozruchowego strażnicy miejscy pomogli w uruchomieniu 359 samochodów.
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W roku 2021 ujawniono 1621 tego typu wykroczeń, z czego w 1273 przypadkach zastosowano
pouczenia, w 337 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 33 400,00 zł,
skierowano 7 wniosków o ukaranie a 4 sprawy przekazano innym instytucjom.

Tabela nr 9
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w roku 2019, 2020 i 2021.
2019

2020

2021

Liczba ujawnionych wykroczeń

1 336

1280

1621

Pouczenia

1 057

950

1273

265

318

337

24 350,00

31 550,00

33 400,00

9

7

7

5

5

4

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

innym

4.4. 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 2021 ujawniono 418 tego typu wykroczeń z tego w 327 przypadkach zastosowano
pouczenia, w 59 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 4 700,00 zł, skierowano
26 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 6 spraw przekazano innym instytucjom.
Tabela nr 10
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego w roku 2019, 2020 i 2021.
2019

2020

2021

Liczba ujawnionych wykroczeń

511

468

418

Pouczenia

380

378

327

Postępowanie mandatowe

121

80

59

8 875,00

6 020,00

4 700,00

7

4

26

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
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Sprawy przekazane innym organom lub
instytucjom

3

6

6

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

Do

najczęściej

występujących

wykroczeń

z

Ustawy

o

wychowaniu

w

trzeźwości

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

spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2 a-6 albo nabywa lub
spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe
przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub
podawania”).
Do stałych przedsięwzięć w tym zakresie należały:


stałe kontrole miejsc spożywania alkoholu,



stosowanie represji karnej wobec osób niestosujących się do przepisów.
W roku 2021 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Straż Miejska

w Szczecinku ujawniła 561 wykroczeń. Z tej liczby w 403 przypadkach zastosowano pouczenia, w
157 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 12 520,00 zł. Było to spowodowane tym, iż
ustawodawca przewidział za takie wykroczenia jedynie kary grzywny. Najczęściej osobami
spożywającymi alkohol w miejscach publicznych są osoby z marginesu społecznego, osoby
bezdomne, bez stałego źródła utrzymania. Karanie ich grzywnami mija się z celem, więc wielokrotnie,
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych było kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju i porządku
publicznego, co pozwalało zastosować sądowi wobec sprawców, kary ograniczenia wolności.

Tabela nr 11
Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w roku 2019, 2020 i 2021.
2019

2020

2021

Liczba ujawnionych wykroczeń

1056

746

561

Pouczenia

695

537

403

Postępowanie mandatowe

357

203

157

28 520,00

17 190,00

12 520,00

Wnioski o ukaranie

0

0

0

Przekazano innym instytucjom

4

6

1

MK na kwotę
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4.6. 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. Osoby takie, w przypadkach
posiadania adresów pobytu są przez patrole straży miejskiej doprowadzane do miejsc zamieszkania.
Problem stanowi grupa osób bezdomnych, których przyjęcia odmawiają wszystkie znajdujące się
w pobliżu ośrodki dla bezdomnych. Kolejnym wykroczeniem z tego działu jest wykroczenie z art., 141
kw. (Kto w miejscu publicznym używa słów nieprzyzwoitych”).
W roku 2021 z wymienionego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 380 wykroczeń. Z tej liczby
w 278 przypadkach zastosowano pouczenia, w 26 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę
1 800, 00 zł, skierowano również 69 wniosków o ukaranie i 7 spraw przekazano innym instytucjom.

Tabela nr 12
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej w roku 2019, 2020 i 2021.
2019

2020

2021

Liczba ujawnionych wykroczeń

547

536

380

Pouczenia

376

398

278

Postępowanie mandatowe

37

25

26

2 550,00

2 020,00

1 800,00

122

89

69

12

24

7

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

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

Straż Miejska w Szczecinku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/236/97 z dnia
10 czerwca 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka, po stopnieniu śniegu
kontrolowała utrzymanie czystości, usuwanie odpadów i innych nieczystości z nieruchomości, ulic,
placów, dróg publicznych i innych.
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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 2021 r. ujawniono 92 wykroczenia, z czego w 62
przypadkach zastosowano pouczenia, w 3 przypadkach mandaty karne na kwotę 300 zł, skierowano
1 wniosek o ukaranie a 26 spraw przekazano do realizacji innym instytucjom. Do tych liczb należy
dołożyć liczbę 151 różnych terenów w mieście, które na skutek działań podjętych przez straż miejską
zostały uporządkowane.
Tabela nr 13
Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2019, 2020
i 2021.
2019

2020

2021

Liczba ujawnionych wykroczeń

49

42

92

Pouczenia

24

29

62

Postępowanie mandatowe

2

3

3

100,00

350,00

300,00

Wnioski o ukaranie

0

0

1

Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom

23

6

26

MK na kwotę

4.8. Monitoring
W 2021 roku, operatorzy kamer monitoringu wizyjnego miasta ujawnili 1495 zdarzeń. Większość
zgłoszeń, bo aż 1366 zostało przekazane do realizacji dla strażników miejskich, Policja zajęła się
60 zdarzeniami ujawnionymi przez operatorów, pozostałe sprawy przekazywane były innym instytucjom:
Ratownictwu Medycznemu, Urzędowi Miasta, PGK czy administratorom wspólnot mieszkaniowych.
Najwięcej ujawnionych zdarzeń – 642, to wykroczenia związane z nieprawidłowym postojem pojazdów.
433 zdarzenia dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu publicznych, spora liczba tych czynów
popełniana była pod okiem kamer na przystankach komunikacji miejskiej. Zakłócanie ładu i porządku
publicznego to 131 ujawnionych zdarzeń. Operatorzy ujawnili 112 zdarzeń dotyczących osób upojonych
alkoholem, leżących w miejscach publicznych. W niektórych z tych przypadków niezbędna była
interwencja Zespołów Ratownictwa Medycznego. Różnego typu awarie, uszkodzenia infrastruktury
miejskiej ujawniane były 54 razy. Zdarzenia dotyczące kradzieży, niszczenia mienia prywatnego czy też
komunalnego ujawniano 26 krotnie. Wykroczenia polegające na paleniu tytoniu w miejscach objętych
zakazem – 18 zdarzeń.
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Dzięki kamerom monitoringu miejskiego oraz sprawnej reakcji strażników ujęto sprawcę niszczenia ławki
na przystanku komunikacji miejskiej a także wandali próbujących zniszczyć elewację budynku poczty.
Operatorzy ujawnili kilku nietrzeźwych rowerzystów, których przekazano policji. Dzięki dużemu
zaangażowaniu operatora ustalono sprawcę napaści i kradzieży damskiej torebki. Ujęto osobę, która
dokonała zniszczenia szyby w przystanku komunikacji miejskiej. Zarejestrowany obraz z kamer
przyczynił się do ustalenia sprawców kilku szkód parkingowych zgłaszanych przez mieszkańców naszego
miasta. Kamery monitoringu miejskiego pomogły w ujęciu i przekazaniu policji osoby, która
przywłaszczyła sobie niezabezpieczony rower z miejskiej wypożyczalni. Ujęto i przekazano rodzicom
nieletnich, spożywających alkohol. Operator monitoringu miejskiego jako jeden z pierwszych zauważył
palącą się choinkę na Placu Wolności, dzięki czemu nie doszło do poważnego pożaru. Udaremniono
kilka bójek w różnych częściach miasta. Czujne oko operatora oraz szybka reakcja strażników pozwoliła
na ujęcie wandali niszczących krzesła, leżaki i stoły na pomoście za zamkiem. Dzięki kamerom oraz
operatorowi ujęto i ukarano sprawcę rzucania jajkami w okna budynku. Operator rozpoznał
poszukiwanego przez policję i rodziców chłopca. Zapis z kamer monitoringu miejskiego pozwolił na
zidentyfikowanie i szybkie ujęcie sprawców zniszczenia kilku zaparkowanych samochodów. Ujęto
mężczyznę, który wyładowywał swoją agresję na znaku drogowym, rynnie oraz szybie przystanku
komunikacji miejskiej. Dzięki dużemu zaangażowaniu operatorów monitoringu oraz strażników miejskich
w poszukiwaniach, udało się uniknąć tragedii po tym jak mężczyzna, wychodząc z domu oświadczył, że
odbierze sobie życie. Ujęto i przekazano policji pijanego wandala niszczącego przystanek komunikacji
miejskiej. Dużą pomocą służyliśmy policji, która korzystała nie tylko z materiałów wideo rejestrowanych
przez kamery, ale również z wiedzy, spostrzegawczości oraz doświadczenia operatorów.
W maju 2020 r. nasza jednostka zakupiła urządzenie, które samoczynnie rejestruje obraz –
tzw. „fotopułapka”. Wykorzystujemy ją do monitoringu miejsc trudno dostępnych, gdzie nie ma
możliwości zainstalowania kamery CCTV. Dzięki „fotopułapce” stale monitorowane jest nielegalne
wysypisko śmieci. Od początku roku ujęto i ukarano czterech śmieciarzy. W chwili obecnej system
monitoringu wizyjnego miasta składa się z 66 kamer oraz 1 „fotopułapki”. Do obsługi zatrudnionych jest
15 operatorów. Praca odbywa się na 3 zmiany przez 7 dni w tygodniu.
4.9 Bezzałogowy statek powietrzny (dron)

W 2021 roku w sezonie grzewczym, przy użyciu „drona” prowadzono cotygodniowy monitoring jakości
powietrza. W miesiącach styczeń-marzec oraz październik-grudzień wykonano 232 pomiarów
bezpośrednio przy źródle emisji (komina) przy użyciu mobilnego laboratorium SOWA zamontowanego
do drona.
W 13 przypadkach wyniki pomiarów wykazały wysokie przekroczenia lotnych związków organicznych
zawarte w spalinach kominowych. Na adresach tych przeprowadzono kontrole palenisk. W trakcie
kontroli pobrano 7 próbek odpadu paleniskowego (popiołu), które wysłano do ekspertyzy do
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specjalistycznego laboratorium. W 4 paleniskach wykryto spalane odpady, kontrole te zakończyły się
postępowaniem mandatowym. 7 kontroli nie wykazało nieprawidłowości.
Poza monitoringiem jakości powietrza dron od stycznia do grudnia w 2021 roku był wykorzystywany do
comiesięcznych zadań z zakresu monitoringu nielegalnych wysypisk śmieci, monitoringu stanu
drzewostanu, kontroli miejsc wypalania traw oraz innych zadań.


29 stycznia prowadzono monitoring dachów sklepów wielkopowierzchniowych w zakresie
przestrzegania obowiązku odśnieżania.



29 stycznia na zlecenie Urzędu Miasta wykonano dokumentację wideo nad stawami przy ul.
Narutowicza pod przyszłą inwestycję.



12 lutego prowadzono monitoring z użyciem kamery termowizyjnej brzegu jeziora wzdłuż ulicy
Kościuszki i Szczecińskiej w zakresie zakazu wypuszczania nieczystości do jeziora.



22 luty - Mysia wyspa monitoring jeziora pod kątem bezpieczeństwa ludzi przebywających na
lodzie



2 marca na prośbę Policji w miejscowości Radacz wykonano dokumentację wideo w związku
nielegalną wycinką drzew



7 i 9 lipca prowadzono z Policją akcję poszukiwawczą zaginionego mężczyzny na terenie
Opaczysk, Skotnik, Dalęcinka i Szczecinka. Do poszukiwań wykorzystano drona,
dokumentacja wideo została przekazana dla Policji.



14 grudnia w ramach wsparciach działań SM Bobolice z zakresu ochrony środowiska
prowadzono monitoring jakości powietrza na terenie miasta Bobolice.

5. Realizacja zadań szczególnie ważnych

Zadaniem szczególnie ważnym, na realizację, którego kładziemy największy nacisk jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w najbardziej uczęszczanych miejscach. Realizując
to zadanie Straż Miejska wykonuje służby całodobowe. Ciągłość służby zapewnia dyżurny, patrol
zmotoryzowany oraz obsługa monitoringu.
Zadania do służb planowane są po wcześniejszej analizie zdarzeń oraz analizie miejsc
szczególnie zagrożonych. Na bieżąco uaktualniane są miejsca zagrożone. Systematycznie kontrolowano
miejsca zbierania się osób spożywających alkohol, kontrolowano znane nam miejsca grupowania się
zdemoralizowanej młodzieży, klatki schodowe, piwnice. Natychmiast reagowano na sygnały o zakłócaniu
porządku publicznego. Zadaniu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego służą również apele
do społeczeństwa o poczucie się współodpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku,
a

w

szczególności

o

natychmiastowe

sygnalizowanie

nam

lub

Policji

o

stwierdzonych

nieprawidłowościach. Istotnym jest, aby informacje były przekazywane wieloma kanałami. Realizując
to, dla możliwości pełniejszego przekazywania wiedzy o działalności Straży Miejskiej w Szczecinku jest
prowadzona strona internetowa. Jest również prowadzony fanpage na facebooku gdzie również
przekazujemy informacje o naszej działalności.
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W pierwszym półroczu 2021 r. zadania straży miejskiej były zdominowane przez zadania
związane z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów
prawa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. 10.10.2020 r.
Wojewoda Zachodniopomorski wydał Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom miast decyzję polecającą
zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych
(miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; organizacji
wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form współpracy straży z Policją, w tym w szczególności
odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze wskazaniami
komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; realizację pozostałych zadań tak, by
realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją
wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Decyzja ta obowiązywała przez
cały rok 2021. Przez długi czas straż miejska praktycznie była wyłączona z realizacji swoich ustawowych
zadań. Zajmowaliśmy się między innymi zabezpieczeniem funkcjonowania Punktu Szczepień Masowych
przy ul: Artyleryjskiej
Pomimo, że decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.10.2020 r. nie została uchylona to
w dniu 9.12.2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Zarządzenie nakazujące strażom gminnym
i miejskim użycie ich do działań wspólnych z Policją. W związku z tym od 10.12.2021 r. rozpoczęliśmy
wspólne patrole z Policją mające na celu reagowanie na przypadki niestosowania maseczek w sklepach
wielkopowierzchniowych.
W różnych miesiącach różne zadania miały swój priorytet. Zadaniem szczególnie ważnym
w okresie zimy była walka z jej skutkami. Docierano do właścicieli obiektów z płaskimi,
wielkopowierzchniowymi dachami i obligowano ich do uprzątania zalegającego śniegu. Przymuszano
zarządców nieruchomości do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz śliskości
z przylegających do nieruchomości chodników. W roku 2021 r. za pomocą startera rozruchowego
strażnicy miejscy udzielili pomocy kierowcom przy uruchomieniu 359 samochodów było to 101
przypadków więcej niż w roku ubiegłym. Tylko w dniu 27.12.2021 strażnicy pomogli w uruchomieniu 15
samochodów.
W roku 2021 strażnicy miejscy dostarczyli paczki z pomocą żywnościową do osób poddanych
kwarantannie lub izolacji a potrzebujących takiej pomocy pod 114 adresów.
W kilku przypadkach w sytuacji osób chorych na Covid-19 strażnicy umieszczali ich zwierzęta
w schronisku dla zwierząt. Podczas wspólnych służb z Policją prowadzone były interwencje związane
z nieprzestrzeganiem nakazów i zakazów związanych z ograniczaniem choroby Covid-19. Realizowane
również były zadania narzucane nam przez Policję.
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Egzekwowano obowiązek utrzymania terenów w odpowiednim stanie. Były prowadzone
rozmowy z właścicielami nieruchomości w trakcie, których ustalano termin na uprzątnięcie terenów.
W 2021 r. straż miejska wyegzekwowała od właścicieli lub zarządców nieruchomości uporządkowanie
151 terenów w mieście.
Strażnicy złapali lub przejęli 116 psów i 44 koty, które umieszczone zostały w schronisku dla zwierząt
lub weterynarii. Oprócz psów i kotów podjęto 93 interwencji związanych ze zwierzętami dziko żyjącymi.
Najwięcej

dotyczyło rannych ptaków

-

73.

19.01.2021

strażnicy

podejmowali interwencję

w sprawie sarny znajdującej się na terenie prywatnej posesji. 24.02.2021 w sprawie sarny, która utknęła
w ogrodzeniu ogrodów działkowych. Sarna została przekazana lekarzowi weterynarii. 26.02.2021 na ul:
Kościuszki został znaleziony ranny jeż, którego przewieziono do weterynarii. 5.03.2021 r. około godziny
5:20 strażnicy otrzymali zgłoszenie o kozie poruszającej się po jezdni ul: Dworcowej. Pomimo starań nie
udało się jej odłowić. Dopiero na ul: Pilskiej została złapana i zabezpieczona w jednym z warsztatów.
17.04.2021 interwencja w sprawie sarny uwięzionej w ogrodzeniu na ul: Staszica. Sarnę udało się
uwolnić dopiero po przecięciu prętów ogrodzenia przez PSP. 9.05.2021 na ul: Waryńskiego znaleziono
ranną sarnę, którą przekazano lekarzowi weterynarii. 29.05.2021 na ul: Wodociągowej odebrano od
dzieci chorą łasicę i przewieziona do weterynarii. 7.08.2021 na ul: 1 Maja strażnicy odłowili zaskrońca i
wypuścili go na ul: Wilczkowskiej. 10.08.2021 zgłoszenie o rannej wydrze, tu powiadomiono lekarza
weterynarii, który ją zabrał. 16.08.2021 około godziny 7:05 patrol straży miejskiej udał się na
ul: Rybacką, gdzie zgłoszono ranną sarnę. W związku z obrażeniami jakie miała sarna interwencję
przekazano lekarzowi weterynarii.

6.09.2021 na ul: Grudziądzkiej strażnicy uwolnili jeża, który

utknął w siatce ogrodzenia przedszkola.
Inne interwencje dotyczyły łabędzi, którym potrzebna była pomoc weterynaryjna czy martwych
zwierząt w wyniku wypadków komunikacyjnych, znajdujących się w granicach miasta
Realizując zadanie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy
ujęli i przekazali policji 36 osób w tym sprawców przestępstw.
Strażnicy zabezpieczyli 35 miejsc różnych zdarzeń, od miejsc stwarzających zagrożenie dla osób
poruszających się do miejsc pożarów.
Ujęto 87 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu lub popełniających czyny świadczące o ich
demoralizacji. Między innymi 27.03.2021 ujęto trzynastoletniego sprawcę wybicia szyby w przystanku
Komunikacji Miejskiej. 27.04.2021 r. około godziny 17:55 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
o młodej kobiecie, która próbuje popełnić samobójstwo, zgłaszający twierdził, że sobie tnie ręce. Na
miejscu patrol zastał siedzącą na schodach kobietę, która miała ślady cięć na nodze w okolicy łydki oraz
na nadgarstkach rąk, Przy niej leżały puste butelki po piwie oraz opakowanie po lekach. Czuć było od
niej ostrą woń alkoholu, miała powiększone źrenice wypowiadała się niespójnie. Po wylegitymowaniu
okazało się, że jest to szesnastolatka, Na miejsce strażnicy wezwali zespół ratownictwa medycznego,
w międzyczasie udzielając jej pomocy przedmedycznej. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego
dziewczyna została zabrana do szpitala. 9.07.2021 r. około godziny 7:30 operator kamer monitoringu
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wizyjnego zauważył trójkę nieletnich, dwóch chłopców i dziewczynę. Widać było jak chłopcy na
tekturowej teczce na kartki papieru rozsypali biały proszek, podzielili go na ścieżki a następnie wszyscy
troje, po kolei, za pomocą rurki zaczęli go wciągać do nosów. Po wciągnięciu widać było, że są pobudzeni
i zaczęli palić papierosy. Na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej, który ujął dwójkę nieletnich.
Oboje zostali przekazani Policji. 24.07.2021 około godziny 20:35 w parku miejskim na wysokości wieży
Bismarcka ujęto nieletniego znajdującego się pod wpływem alkoholu, który niszczył kosze na śmieci
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 2021 r. z możliwości bezpłatnego badania alkotestem
na zawartość alkoholu skorzystało 56 osób. Najwyższy wynik, który wykazał alkotest to 1,62 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ciekawsze albo bardziej bulwersujące interwencje to:
1.01.2021 r. około godziny 00:05 strażnicy miejscy prowadzący obserwację na Pl. Wolności zauważyli
zapalenie się choinki od wystrzelonej petardy. Palącą się choinkę zagasili za pomocą gaśnicy
samochodowej
11.01.2021 r. około godziny 22:35 strażnik miejski pełniący służbę z policjantami podejmował
interwencję w sprawie kobiety, która oblała się łatwopalną cieczą i się podpaliła. Strażacy PSP dzielili
kobiecie pierwszej pomocy.
16.01.2021 r. około godziny 15:30 do komendy straży miejskiej przyszedł mężczyzna, bez kurtki i butów
w skarpetkach. Był pobudzony pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna ten kilkukrotnie uderzył
w urządzenie alarmowe zamontowane na budynku niszcząc je. Mężczyzna ten został obezwładniony
przez strażników i przekazany Policji. Po umieszczeniu w pomieszczeniu dla zatrzymanych nogami kopał
w ściany radiowozu. Mężczyzna ten został zatrzymany przez Policję.
5.02.2021 około godziny 7:55 informacja o kawałkach tynku odpadających od budynku na chodnik.
Strażnicy zabezpieczyli to miejsce oraz zobligowali zarządcę budynku do niezwłocznego usunięcia
zagrożenia.
9.02.2021 około godziny 16:50 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał od dyżurnego Policji informację
o kradzieży torebki. Sprawca na ul: Wyszyńskiego podbiegł do kobiety i po wyrwaniu jej torebki uciekł.
Około godziny 19:50 sprawca został rozpoznany przez operatora monitoringu, który zaczął obserwować
go w kamerach. Informacja o tym została przekazana Policji umożliwiając jego zatrzymanie.
14.02.2021 około godziny 4:55 patrol straży miejskiej patrolując kompleks garaży przy ul: 1 Maja
ujawnili włamanie do jednego z nich. Na miejsce wezwano patrol Policji któremu zgodnie
z kompetencjami przekazano interwencję.
16.02.2021 około godziny 23:40 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu na
ul: Czaplineckiej. Patrol, który udał się na miejsce ujawnił pożar komina. Właściciel domu twierdził, że
nie pali w piecach, ale z komina wydobywały się kłęby dymu. Na miejsce wezwano straż pożarną,
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obudzono mieszkańców. Strażnicy zabezpieczyli to miejsce do czasu zakończenia akcji przez straż
pożarną.
24.02.2021 około godziny 20:20 patrol straży miejskiej został wysłany na ul: Polną, gdzie grupa
młodzieży miała spożywać alkohol przy klatce schodowej jednego z bloków. Podczas dojazdu na miejsce,
dyżurny otrzymał zgłoszenie od mieszkańca o tym, że te same osoby dokonały zniszczenia jego
samochodu. Wskazane osoby przemieszczały się w kierunku ulicy Koszalińskiej. Na wysokości ul:
Koszalińskiej 62, na widok radiowozu osoby te zaczęły uciekać jednak po krótkim pościgu zostały ujęte.
Strażnicy ujęli i wylegitymowali 9 osób w tym 7 nieletnich. Podczas interwencji jeden z ujętych zaczął
pić piwo za co na miejscu został ukarany mandatem karnym. W tym czasie do strażników doszedł
zgłaszający, który oświadczył, że w jego samochodzie uszkodzono maskę oraz boczne lusterko na łączną
kwotę 4 000 zł. Cała grupa została przekazana Policji a strażnicy w porozumieniu z policjantami
wszystkich przewieźli do KPP w Szczecinku, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności. Okazało się, że
jeden z nich jest poszukiwany
6.03.2021 około godziny 16:35 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył starszego mężczyznę,
który chodził od klatki schodowej do klatki schodowej i szarpał za klamki. Patrol, który udał się na
miejsce zastał tego mężczyznę już na ul: Emilii Plater. Okazało się, że rodzina zgłosiła jego zaginięcie.
Mężczyzna został doprowadzony do miejsca zamieszkania.
7.03.2021 r. około godziny 13:10 na ul: Narutowicza strażnicy zabezpieczali miejsce wypadku
drogowego, gdzie kierujący samochodem Fiat Seicento uderzył w latarnię.
18.03.2021 około godziny 14:35 gdzie na terenie jednej ze szkół zgłoszono spożywanie alkoholu. Na
miejscu strażnicy zastali cztery osoby. Cała czwórka to nieletni szesnastolatkowie. Dwóch
szesnastolatków na widok radiowozu wyrzuciło butelki z alkoholem. Na polecenie strażników posprzątali
je. Obaj zostali przewiezieni do miejsc zamieszkania i przekazani matkom.
W dniu 24.03.2021 r. około godziny 19:40 kamera monitoringu wizyjnego zarejestrowała dwóch
młodych mężczyzn idących ulicą JP II. Zbliżając się do przystanku jeden z nich rzucił kamieniem w szybę
zamontowaną z boku przystanku niszcząc ją. W dniu 27.03.2021 operator kamery monitoringu
wizyjnego na ulicy Bohaterów Warszawy zaobserwował sprawcę wybicia szyby w przystanku
Komunikacji Miejskiej. Rozpoznał go po wyglądzie oraz ubraniu. Na miejsce został wysłany patrol
zmotoryzowany, który wylegitymował dwójkę nieletnich w tym sprawcę wybicia szyby. Okazało się, że
był to trzynastolatek.
9.04.2021 około godziny 8:00 patrol straży miejskiej udzielał pomocy dla pracowników MOPS
w przewiezieniu do szpitala bezdomnego z amputowanymi nogami, który przebywał w noclegowni.
Został przewieziony do Centrum Kardiologii, gdzie strażnicy przekazali go pielęgniarkom.
12.04.2021 około godziny 19:20 w strefie aktywnego wypoczynku, operator monitoringu wizyjnego
zauważył chłopca poszukiwanego przez Policję. Patrol zmotoryzowany, który udał się na miejsce,
przewiózł chłopca do KPP w Szczecinku.
24.04.2021 r. około godziny 13:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o cegłach spadających
z dachu na chodnik na ul: Wyszyńskiego 26. Cegły spadały z poddasza budynku. Na miejscu strażnicy
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zabezpieczyli to miejsce oraz zapewnili bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym podczas likwidacji
zagrożenia. Po oznakowaniu tego miejsca przez firmę Znak-Pol zakończono zabezpieczenie.
24.04.2021r. około godziny 16:25 zgłoszenie o wyrzucaniu różnych rzeczy z okna na chodnik. Na miejscu
patrol straży miejskiej zastał leżące na chodniku plastikowe zabawki, szklane donice na kwiaty, telefony
komórkowe. Jak się okazało przedmioty te powyrzucał z najwyższego piętra mały chłopiec będący pod
opieką ojca, który nawet nie zdawał sobie z sprawy z zagrożenia jakie dziecko spowodowało.
27.04.2021 r. około godziny 17:55 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o młodej kobiecie, która
próbuje popełnić samobójstwo, zgłaszający twierdził, że sobie tnie ręce. Na miejscu patrol zastał
siedzącą na schodach kobietę, która miała ślady cięć na nodze w okolicy łydki oraz na nadgarstkach rąk,
Przy niej leżały puste butelki po piwie oraz opakowanie po lekach. Czuć było od niej ostrą woń alkoholu,
miała powiększone źrenice wypowiadała się niespójnie. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to
szesnastolatka, Na miejsce strażnicy wezwali zespół ratownictwa medycznego, w międzyczasie
udzielając jej pomocy przedmedycznej. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego dziewczyna
została zabrana do szpitala.
1.05.2021 r. około godziny 7:30 na ul: Chodkiewicza patrol straży miejskiej ujawnił powyrywane lusterka
w zaparkowanych tam samochodach.
10.05.2021 r. około godziny 12:15 strażnicy zaopiekowali się psem po zmarłej osobie. Pies został
umieszczony w schronisku dla zwierząt.
14.05.2021r. około godziny 14:10 monitoring wizyjny zarejestrował jak kierujący samochodem Audi
jadąc ulicą Warcisława IV skręcił w lewo w ulicę Piłsudskiego i uderzył w znak drogowy.
18.05.2021 r. około godziny 0:40 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył grupę osób na
górnym pomoście przy CK Zamek. Jeden z tej grupy wyrzucił krzesło do jeziora. Zanim na miejsce
przyjechał patrol Policji, drugi z będących tam mężczyzn wyrzucił kolejne krzesło do jeziora. Interwencję
podejmował patrol Policji wspólnie ze strażnikiem miejskim.
21.05.2021 około godziny 14:35 do dyżurnego straży miejskiej telefonicznie zgłoszono mężczyznę, który
nietrzeźwy prowadzi psa na ul: Wileńskiej. Na miejscu patrol zastał mężczyznę, który miał problemy
w poruszaniu się. Twierdził, że wypił tylko dwa piwa. Strażnicy przewieźli go do miejsca zamieszkania,
gdzie okazało się, że nie ma kluczy od mieszkania a mieszkanie jest zamknięte od środka. Z jego relacji
wynikał, że w mieszkaniu jest jego chora żona. Pomimo długiego stukania do drzwi nikt ich nie otworzył.
W związku z podejrzeniem, iż kobiecie mogło się coś stać na miejsce wezwano PSP. Po przystawieniu
drabiny do okna, było widać leżącą na łóżku kobietę, która pomimo hałasu powodowanego przez rzeczy
spadające z parapetu nie ruszała się. Strażnik wraz ze strażakiem weszli do mieszkania, gdzie okazało
się, że kobieta zapiła alkoholem lekarstwa. Ocknęła się dopiero przy sprawdzaniu pulsu. Na miejsce
wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który mógł zbadać kobietę.
23.05.2021 r. około godziny 17:55 interwencja w jednym z kościołów, gdzie zgłoszono mężczyznę
zakłócającego mszę świętą. Na miejscu ministrant wskazał mężczyznę leżącego pod ścianą kościoła.
Wokół niego były porozrzucane torby z ubraniami i jedzeniem. Twierdził, że jechał z Poznania do
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Kołobrzegu, ale z uwagi na brak biletu konduktor wysadził go z pociągu. Mężczyzna został przewieziony
na dworzec PKP skąd pojechał w dalszą podróż do Kołobrzegu.
2.06.2021 około godziny 14:45 strażnicy miejscy patrolując ul: Powstańców Wielkopolskich zostali
poinformowani przez przechodniów o pozostawionej torbie podróżnej. W torbie znajdował się między
innymi paszport. Około godziny 20:10 strażnicy podczas patrolowania ul: Dworcowej zauważyli
mężczyznę leżącego pomiędzy samochodami na parkingu. Po obudzeniu go okazało się, że mężczyzna
ma bełkotliwą mowę. Nie może wstać o własnych siłach. Okazało się, że jest to ten sam mężczyzna,
którego torbę podróżną wraz z paszportem, strażnicy zabezpieczyli wcześniej na ul: Powstańców
Wielkopolskich. Mężczyzna tłumaczył się, że przerwał terapię leczenia uzależnień w ośrodku
w Szczecinku. Podczas sprawdzania zawartości kieszeni znaleziono u niego amfetaminę w związku
z czym został przekazany Policji.
6.06.2021 około godziny 0:50 na ul: Narutowicza patrol straży miejskiej zauważył rowerzystę
poruszającego się całą szerokością ścieżki rowerowej. Rowerzysta został zatrzymany do kontroli
w trakcie, której okazało się, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano patrol Policji,
któremu go przekazano. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że w wydychanym powietrzu ma
prawie 1,5 promila alkoholu.
14.06.2021 około godziny 15:40 przy stanicy wędkarskiej na wysokości ul: Kilińskiego operator kamer
ujawnił dwie osoby spożywające tam piwa. Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował tam dwie
siedemnastolatki, które piły piwo. Obie dziewczyny zostały przekazane rodzicom.
15.06.2021 r. około godziny 2:00 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na wysokości ZUS
jak kobieta bije kobietę. Przed przyjazdem patrolu sprawczyni oddaliła się w towarzystwie dwóch
mężczyzn, natomiast pobita została na miejscu. Sprawczyni została rozpoznana na podstawie zapisu
z kamer. Poszkodowaną wylegitymowano i pouczono o przysługujących uprawnieniach.
22.06.2021 około godziny 1:00 patrol straży miejskiej został poinformowany, że na ławce przy Pubie
Garage siedzi nieletni znajdujący się pod wpływem alkoholu. Zgłaszający prosił patrol i interwencję
w tej sprawie. Na miejscu strażnicy zastali piętnastolatka upojonego alkoholem, który usiłował
wprowadzić strażników w błąd podając fałszywe dane personalne oraz złą datę urodzenia. Po weryfikacji
danych okazało się, że jest to piętnastolatek. Podczas wykonywanych czynności usiłował uciekać. Został
doprowadzony do miejsca zamieszkania i przekazany matce.
22.06.2021 około godziny 20:40 patrol straży miejskiej, patrolując ulicę Powstańców Wielkopolskich
zauważył rowerzystę jadącego zygzakiem. Dojeżdżając do ulicy E. Plater mężczyzna stracił panowanie
nad rowerem i uderzył w elewację budynku. W trakcie wykonywanych z nim czynności okazało się, że
mężczyzna jest upojony alkoholem. Na miejsce wezwano patrol policji, któremu zgodnie
z kompetencjami mężczyznę przekazano. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 3,5 promila.
26.06.2021 około godziny 16:30 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ul: Kościuszki, gdzie na
parkingu w samochodzie zaparkowanym na miejscu dla inwalidy miał przebywać mężczyzna upojony
alkoholem. Po przyjeździe na miejsce, we wskazanym samochodzie strażnicy zastali mężczyznę
mającego problemy z wypowiadaniem słów, miał problemy z oddychaniem. W samochodzie była bardzo
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wysoka temperatura. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który po sprawdzeniu stanu zdrowia
stwierdził, że mężczyźni nic nie dolega. Okazało się, że przebywał on w samochodzie swojego
znajomego. Mężczyznę wyproszono a samochód został zabezpieczony przez właściciela.
27.06.2021 około godziny 23:20 patrol złożony z policjantów i strażnika miejskiego podejmował
interwencję w stosunku do rowerzysty przejeżdżającego przez skrzyżowanie przy czerwonym świetle
podawanym przez sygnalizator. Okazało się, że rowerzysta nie tylko był nietrzeźwy, ale i posiadał przy
sobie amfetaminę.
28.06.2021 około godziny 2:10 patrol złożony z policjantów i strażnika miejskiego na ul: Szczecińskiej
podejmował interwencję w stosunku do kierującego samochodem osobowym. Podczas kontroli
w samochodzie znaleziono marihuanę.
29.06.2021 r. około godziny 17:25 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ul: Pilską, gdzie dwóch
nieletnich miało malować farbą w sprayu stojącą tam lokomotywkę. Po opatrolowaniu terenu strażnicy
wylegitymowali dwóch dwunastolatków. Przy jednym z nich znaleziono dwie puszki farby. Twierdzili, że
grali w kółko i krzyżyk malując symbole na lokomotywce. Obaj zostali przekazani opiekunom.
6.07.2021 około godziny 22:30 na wspólnym patrolu Policjantów i strażnika miejskiego podczas kontroli
samochodu policjanci ujawnili w samochodzie marihuanę. Kierujący został zatrzymany do wyjaśnienia.
7.06.2021 około godziny 9:00 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył osobę leżącą na
chodniku przy sklepie Netto. Na miejsce został wysłany patrol zmotoryzowany, który zastał leżącą 85
letnią kobietę. Idąc chodnikiem zasłabła. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego
wezwany przez świadków, który zabrał ją do szpitala.
11.07.2021 r. około godziny 20:00 dyżurny Straży Miejskiej w Szczecinku otrzymał telefoniczne
zgłoszenie o pogryzieniu pięcioletniego chłopca przez psa na placu zabaw przy ul: Wyszyńskiego.
Opisany pies został przez strażników złapany i w porozumieniu z lekarzem weterynarii umieszczony na
obserwacji w schronisku. Strażnicy ustalili właściciela tego psa, który wykazał się kompletnym
lekceważeniem obowiązków jakie spoczywają na właścicielach psów. Pies od początku nie był
szczepiony.
12.07.2021 około godziny 17:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o nieletniej, która miała
znajdować się pod wpływem alkoholu na ul: Wyszyńskiego. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zastali
dziewczynę chorującą na cukrzycę. Z uwagi na to, że skończyły się jej paski do mierzenia cukru nie
mogła go zmierzyć. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał dziewczynę do szpitala.
24.07.2021 około godziny 13:00 strażnicy miejscy udzielali pomocy patrolowi Policji podczas zatrzymania
trzech mężczyzn, którzy włamali się do garażu i uszkodzili znajdujący się tam samochód, dodatkowo
w ich pojeździe znaleziono amfetaminę oraz narzędzia pochodzące z kradzieży. Strażnicy jednego
z zatrzymanych przewieźli do KPP w Szczecinku.
27.07.2021 około godziny 19:25 dyżurny Straży Miejskiej w Szczecinku otrzymał zgłoszenie
o mężczyźnie, który dewastuje plac zabaw przy ul: Kościuszki. Na miejscu strażnicy zastali wskazanego
mężczyznę. Znajdował się pod wpływem środków odurzających i alkoholu, był bardzo agresywny.
Strażnicy założyli mu kajdanki, pomimo tego dalej był agresywny, nie można było z nim nawiązać
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kontaktu. Dopiero po przyjeździe patrolu Policji, wspólnie przewieziono go do szpitala. Po
obezwładnieniu go pasami, można było go zostawić w szpitalu.
4.08.2021 około godziny 20:15 strażnicy miejscy patrolując ulicę Polną zauważyli przy placu
koncertowym grupę osób nachylającą się nad osobą leżącą na środku jezdni. Okazało się, że jest to
kobieta potrącona przez samochód. Strażnicy wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego oraz
Policję zabezpieczając to miejsce do czasu przejęcia interwencji przez Policję.
13.08.2021 r. około godziny 12:50 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o pogryzieniu dzieci
przez psa w Czarnoborze. Patrol, który udał się na miejsce zastał tam już zespół ratunkowy, który
udzielał pomocy pogryzionym, a następnie zabrał ich do szpitala. Na miejscu byli rodzice
poszkodowanych oraz opiekunowie psa amstafa, którego puścili samopas.
14.09.2021 około godziny 23:00 na ulicy Bohaterów Warszawy operator kamer monitoringu wizyjnego
zauważył czterech mężczyzn, z których jeden rozbił butelkę o chodnik. Idąc dalej, ten sam mężczyzna
uderzał ręką w boczną szybę zaparkowanego samochodu a następnie kopiąc w kosz na śmieci dokonał
jego zniszczenia. Cała czwórka w tym ten który dokonał zniszczeń została wylegitymowana na ul:
Wyszyńskiego.
23.09.2021 r. około godziny 13:10 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję, gdzie kierujący
samochodem BMW zablokował wjazd i wyjazd do garażu. Na miejscu okazało się, że samochód ma
założone tablice rejestracyjne z innego samochodu. W trakcie wykonywania czynności ujęto kierującą
tym samochodem.
4.10.2021 około godziny 17:47 na ul: Kościuszki kamera monitoringu wizyjnego zarejestrowała
potrącenie dziewczynki na przejściu dla pieszych przez kierującego samochodem osobowym. Ustalenia,
wraz z numerami rejestracyjnymi sprawcy zostały przekazane Policji.
6.10.2021 około godz. 14:00 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Koszalińskiej, przy firmie „WZ
Eurocopert” przebywa starsza kobieta, której zachowanie wskazuje na to, że jest zdezorientowana
w terenie. W rozmowie ze strażnikami, którzy przybyli na miejsce starsza pani wykazywała problemy
z pamięcią, nie wiedziała jak tu się znalazła i nie potrafiła powiedzieć, gdzie dokładnie mieszka
w Szczecinku. Na podstawie imienia i nazwiska, które szczęśliwie pamiętała, ustalono jej adres. Kobieta
została odwieziona do miejsca zamieszkania przez strażników.
W nocy z 24 na 25.10.2021 strażnicy udali się na ulicę Dworcową, gdzie zgłoszono zakrwawionego
mężczyznę. Na miejscu strażnicy zastali mężczyznę, który miał rozcięte przedramię od łokcia do
nadgarstka. Strażnicy udzieli mu pierwszej pomocy opatrując ranę następnie mężczyzna został
przekazany dla zespołu ratunkowego, który zabrał go do szpitala.
25.10.2021 około godziny 19:20 na ul: Przemysłowej patrol Straży Miejskiej zauważył dobrze znanego
z wielu wcześniejszych interwencji bezdomnego, który wybiegł ze sklepu trzymając w ręku opakowania
z towarem. Za nim biegł pracownik ochrony. Bezdomny został wylegitymowany i okazało się, że ze
sklepu ukradł ciasta pakowane w plastikowe pudełka.
29.10.2021 około godziny 14:30 na ul: Połczyńskiej strażnicy podjęli interwencję wobec dwóch dziwnie
zachowujących się mężczyzn. Jeden z tych mężczyzn był agresywny, ubliżał strażnikom słowami
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wulgarnymi oraz groził im. W związku takim zachowaniem na miejsce został wezwany patrol Policji. Po
przyjeździe Policji mężczyzna dalej groził i ubliżał policjantom. Mężczyzna został umieszczony
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w radiowozie, tam kopał w kraty. Policjanci na miejsce wezwali
zespól ratownictwa medycznego jednak zatrzymany odmówił badania w związku z czym został
przewieziony do KPP w Szczecinku i zatrzymany w PDOZ.
9.11.2021 około godziny 21:15 strażnicy miejscy zostali wezwani na interwencję do szpitala. Jak
wynikało ze zgłoszenia, w szpitalu pomiędzy oddziałami, spał bezdomny. Na miejscu strażnicy zastali
dobrze nam znanego z wielu interwencji bezdomnego. Znajdował się pod wpływem alkoholu był brudny
i śmierdzący moczem. Bezdomny został przez strażników wyprowadzony.
15.11.2021 około godziny 12:35 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który siedzi
na brzegu jeziora i mocno krwawi. Wcześniej miał wchodzić do jeziora i zmywać krew. Po przyjeździe
na miejsce strażnicy zastali tego mężczyznę siedzącego na pniu drzewa, był blady na ustach miał pianę.
Miał głębokie rany cięte na przedramionach oraz na udach i łydkach obu nóg. Strażnicy ułożyli go
w pozycji bezpiecznej i okryli kocem termicznym. Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa
medycznego oraz Policja. Mężczyzna został zabrany do szpitala.
27.11.2021 około godziny 15:40 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Szczecińską zauważył jak pojazd
marki Ford jadący w kierunku ulicy Gdańskiej gwałtownie zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył
w zaparkowany tam samochód Audi. Następnie samochód Ford z powrotem zjechał na właściwy pas
ruchu i się zatrzymał. Tam strażnicy podjęli w stosunku do niego interwencję. Na miejsce został
wezwany patrol Policji natomiast strażnicy zabezpieczyli to miejsce do czasu przyjazdu Policji.
30.11.2021 około godziny 17:45 strażnicy otrzymali informację od Policji, że dwie godziny wcześniej
wyszedł z domu mężczyzna, grożąc samobójstwem. Mężczyzna ten został zlokalizowany przez operatora
monitoringu dzięki czemu możliwe było podjęcie wobec niego czynności przez Policję.
18.12.2021 około godziny 23:45 zgłoszenie z ulicy Dworcowej, gdzie grupa mężczyzn miała pobić innego
mężczyznę. Sprawcy mieli poruszać się dwoma samochodami. Na widok radiowozu sprawcy zaczęli
uciekać. Jednym samochodem uciekli w stronę ulicy Gdańskiej natomiast drugim w stronę ulicy
Wiśniowej. Kierujący jednak wjechał na krawężnik a następnie pas zieleni i tam utknął. Strażnicy
wylegitymowali pięciu mężczyzn poruszających się tym samochodem. Dwóch z nich w rozmowie
przyznało się do udziału w pobiciu. Cała piątka została przekazana Policji. Następnie strażnicy udali się
do poszkodowanych, którzy w znajdowali się już na ulicy Sikorskiego. Było to dwóch mężczyzn. Jeden
miał zakrwawioną twarz i guza na skroni a drugi rozcięcie pod okiem i guza nad okiem. Obaj zostali
przekazani dla zespołu ratownictwa medycznego.
19.12.2021 około godziny 1:40 dyżurny odebrał telefoniczną informację, że na ul: Kopernika znajduje
się płacząca kobieta z dwójką małych dzieci ubranych nieadekwatnie do pory roku. Przed wskazaną
klatką schodową strażnicy zastali kobietę ubraną w bieliznę oraz na nogach skarpetki, która miała przy
sobie dwójkę małych dzieci ubranych w pidżamy. Twierdziła, że dzieci pozostawiła pod opieką partnera
a sama z koleżanką wyszła z domu. Po powrocie zastała pijany partner wszczął awanturę w związku
z czym musiała uciekać z dziećmi. Na nocleg wraz z dziećmi przyjęła ją znajoma.
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20.12.2021 około godziny 00:30 operator kamer monitoringu wizyjnego na ulicy Warcisława IV zauważył
trzech mężczyzn i kobietę z których jeden będący w samej koszulce z opadającymi spodniami ganiał
pozostałych dwóch po chodniku i ulicy. Na koniec, wyładowując swoją frustrację zniszczył rynnę na
budynku, zniszczył szybę w wiacie przystankowej uderzając w nią kolanem a następnie wyżywał się na
kolejnej rynnie, znaku drogowym i skrzynce elektrycznej. Mężczyzna ten został przez strażników ujęty
i przekazany Policji.

6. Realizacja innych zadań wynikłych w toku służby

W roku 2021 mieszkańcy Szczecinka zgłosili do Straży Miejskiej 3104 różnego rodzaju
interwencje. Najczęstsze zgłoszenia dotyczyły zakłócania spokoju i porządku publicznego – 758
zgłoszeń, zdarzeń związanych z niezachowaniem ostrożności przy trzymaniu zwierząt lub trzymania ich
w sposób uciążliwy dla otoczenia – 655 zgłoszeń, zagrożeń w ruchu drogowym – 398 zgłoszeń, ochrony
środowiska i gospodarki odpadami – 246 zgłoszeń, zagrożenia życia i zdrowia – 127 zgłoszenia, awarii
technicznych - 32 zgłoszenia, zagrożeń pożarowych - 12 zgłoszeń, oraz pozostałych spraw – 876
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.

7. Współpraca z jednostkami miejskimi i zewnętrznymi
7. 1. Współpraca z jednostkami miejskimi

Urząd Miasta
-

Wydział Komunalny - współpraca w zakresie utrzymania porządków w mieście, właściwego
oznakowania ulic, przeciwdziałania niszczeniu mienia, wyłapywania bezpańskich psów
stwarzających zagrożenie. Niedociągnięć w oznakowaniu ulic, zapadniętych chodnikach czy
dziurach w ulicach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami
i przechodniów. Współpraca polegała również na Informowaniu o przypadkach dewastacji
urządzeń komunalnych. Strażnicy dyscyplinowali zarządców terenów do utrzymania ich we
właściwym stanie. Wydział był informowany o przypadkach dokonanych zniszczeń i dewastacji,
kradzieżach różnego rodzaju elementów dokonanych na szkodę gminy miejskiej. Strażnicy
skontrolowali również realizację 163 decyzji i zezwoleń. Współpraca w zakresie utrzymania
monitoringu wizyjnego.
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-

Wydział Planowania Przestrzennego – kontrola legalności zajęcia pasa drogowego, ustalenia
właścicieli działek, informowanie o reklamach ustawionych bez wymaganego zezwolenia.

-

Wydział Spraw Obywatelskich – Zastępca Komendanta występuje jako kurator dla osób
wymeldowywanych w sądzie. W tym roku występowała w 29 sprawach o wymeldowanie.

-

Wydział Finansowy – przekazywanie sprawozdań z tytułu dochodów z mandatów, kontrole
targowiska oraz podejmowanie interwencji wobec osób odmawiających ponoszenia opłat
targowych. Informowanie o przypadkach prowadzenia handlu po za miejscami wyznaczonymi.
Przekazywanie wykazów osób ukaranych i uzgadnianie wpływów i kont. Planowanie budżetu
oraz sprawozdania.

-

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – współpraca przy różnego rodzaju
zdarzeniach. Strażnicy kontrolowali przypadki wypalania odpadów. Informowali o przypadkach
zanieczyszczania środowiska, zadymienia miasta, zalegającego smrodu, pożarach oraz
zdarzeniach nadzwyczajnych. W przypadku porywistych wiatrów i przewróconych drzew
informowaliśmy o przypadkach zniszczeń i potrzebie zabezpieczenia miejsc stwarzających
zagrożenia. 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. Systematycznie, co tydzień prowadzone jest sprawdzanie łączności w sieci OC
miasta. Reklamowanie strażników od służby wojskowej.

-

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,

monitoringu

środowiska.

Przekazywano informacje o zanieczyszczeniach środowiska oraz potrzebie wycięcia drzew
i krzewów stwarzających zagrożenie. Na potrzeby Referatu sporządzano informację
z prowadzonego w okresie grzewczym cotygodniowego monitoringu jakości powietrza przy
użyciu „drona”. W sumie skontrolowano 44 przydomowe kotłownie. W 5 przypadkach nałożono
mandaty karne. W 8 spornych sytuacjach pobrano próbki odpadu paleniskowego (popiołu),
który wysłano do ekspertyzy do specjalistycznego laboratorium. Pozostałe kontrole nie wykazały
nieprawidłowości.
-

Wydział Nieruchomości – następowała wymiana informacji na temat właścicieli nieruchomości.

-

Wydział Nadzoru - ze strony wydziału prowadzenie nadzoru nad działalnością straży.
W sytuacjach nagłych lub alarmowych strażnicy otwierają i zamykają urząd miasta.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Współpraca z OSiR odbywa się przy zabezpieczaniu organizowanych imprez.

22.08.2021 zabezpieczenie Biegów im. W. Osińskiego oraz wyścigu kolarskiego
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej


Kontrolowano miejsca przetrzymywania bezpańskich kotów.



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 i informacje o takich miejscach były
przekazywane do ZGM.



Kontrolowano umowy na wywóz nieczystości.



Kontrolowano miejsca zagrożone wybrykami chuligańskimi.



W roku 2021 udzielono asysty dla pracowników ZGM przy przeglądach lub wejściach do 13 lokali
mieszkalnych.



Przekazywano informacje w sprawie zniszczeń i dewastacji zasobów ZGM.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
-

Sygnalizowanie nieprawidłowości związanych z utrzymaniem miasta w czystości,

-

Uczestniczenie w akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych

-

Sygnalizowanie o potrzebie uprzątnięcia padłych zwierząt

-

5.05.2021 8:00 asysta dla PGK przy wycince drzew na ul: Artyleryjskiej.

-

6.07.2021 8:00 asysta dla PGK przy wycince drzew ul: Warcisława IV

-

6.07.2021 11:00 asysta dla PGK przy wycince drzew ul: Warcisława IV

-

3.09.2021 10:00 asysta dla PGK przy komisyjnym wejściu do lokalu ul: Winniczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W okresie zimowym wraz z pracownikiem MOPS zajmującym się problemem bezdomności były
wykonywane kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, podczas których informowano ich
o możliwościach noclegu, kąpieli, prania itp. W porozumieniu z MOPS strażnicy umieszczali osoby
w ośrodkach dla bezdomnych. W roku 2021 w ośrodkach dla bezdomnych, noclegowni lub ogrzewalni
strażnicy umieścili 14 osób. Kontrolowano miejsca pobytu bezdomnych. Przez cały rok przekazywane są
informacje o osobach będących klientami ośrodka. 9.04.2021 około godziny 8:00 patrol straży miejskiej
udzielał pomocy dla pracowników MOPS w przewiezieniu do szpitala bezdomnego z amputowanymi
nogami, który przebywał w noclegowni. Został przewieziony do Centrum Kardiologii, gdzie strażnicy
przekazali go pielęgniarkom.
Przekazywane były informacje na temat osób bezradnych, chorych, które wymagają udzielenia
im pomocy.
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W związku z ogłoszonym stanem pandemii strażnicy miejscy dostarczyli paczki z pomocą
żywnościową do osób poddanych kwarantannie a potrzebujących takiej pomocy pod 114 adresów.
Paczki z pomocą były przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Obecnie Kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego Straży Miejskiej w Szczecinku
uczestniczy w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu, ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
powoływanego przez Burmistrza Miasta. W 2021 roku uczestniczył w sześciu spotkaniach tego zespołu
tzw. grup roboczych.

7. 2. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

SAPiK
Współpraca z SAPiKIEM polega na zabezpieczaniu imprez kulturalnych na terenie miasta Szczecinek.
Z uwagi na ogłoszony stan pandemii imprezy nie były organizowane. Pomimo tego strażnicy
zabezpieczyli następujące imprezy:
31.01.2021 29 Finał WOŚP
6-7.02.2021 Otwarty Turniej Tańca Towarzyskiego
31.03-3.04.2021 Kiermasz świąteczny.
15.05.2021 Piknik charytatywny CK Zamek
4.06.2021 zabezpieczenie koncertu Szkoły Muzycznej oraz KTT AIDA
18 – 20.06.2021 Festiwal Food Trucków
19.06.2021 Turniej Tańca Towarzyskiego.
3-4.07.2021 Festiwal balonowy
23.07.2021 Operetka Letnia.
31.07.2021 18:00 – 24:00 CK Zamek Koncert w ramach Art. Pikniku.
31.07.2021 23:00-5:00 After Party ślusaria w ramach Art. Pickniku
3.08.2021 18:00-23:00 Art. Piknik na ludowo
5.08.2021 Teatr Małe Mi
6.08.2021 Koncert w ramach Art. Pikniku org. SAPIK
6.08.2021 After Party w ramach Art. Pikniku
8.08.2021 Koncert w ramach Art. Pikniku
28.08.2021 Materiafest
10.09.2021 Rajd rowerowy „Lato ze Zwiadowcami”
22.09.2021 rajd rowerowy „Naokoło jest wesoło” org. SAPIK
12.12.2021 Turniej Tańca Towarzyskiego
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
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Współpraca ze SzLOTem ogranicza się do pomocy w zabezpieczeniu organizowanych przez nich imprez.
W pierwszym półroczu z uwagi na stan pandemii imprezy nie były organizowane. W drugim półroczu
zabezpieczono 25.07.2021 okolice Muszli Koncertowej Fiesta Rybna. W dniach 15-16.10.2021 zawody
wędkarskie Trophy Szczecinek 2021.
Starostwo Powiatowe
Komendant bierze udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz komisji do
spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. 28.12.2021 udział w Powiatowym Zespole Zarządzania
Kryzysowego w sprawie zimy i choroby Covid-19
Przekazywano uwagi dotyczące oznakowania ulic dla Dyrektora Wydziału Komunikacji. Dokonywanie
kontroli miejsc parkowania samochodów w związku ze zmianami oznakowania ulic. Reagowanie na
sygnały wypływające od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącego zaśmiecania pasów
drogowych przez właścicieli prywatnych posesji czy nieprawidłowo parkujących pojazdów. W okresie
ferii zimowych strażnicy uczestniczyli w realizacji działań zgodnie z zaleceniami Wojewody pn.
„Bezpieczne Ferie Zimowe 2021”, „Bezpieczne Wakacje 2021”. Zabezpieczenie funkcjonowania Punktu
Szczepień Masowych na ul: Artyleryjskiej.
23.08 – 21.09 zabezpieczenie kwalifikacji wojskowej.
Szkoły
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. z uwagi na ogłoszoną pandemię działania prowadzone
w szkołach zostały zminimalizowane z uwagi na bezpieczeństwo. Zachowując środki ostrożności
strażnicy miejscy przeprowadzili zajęcia online na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych dla
8 grup - uczestników półkolonii w Szkole Podstawowej nr 1. Po zmniejszeniu obostrzeń i powrocie dzieci
do szkół przeprowadziliśmy 6 spotkań na temat bezpiecznych wakacji. Gościliśmy także na półkolonii
letniej w Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w żłobku Leśna Polana, gdzie z wykorzystaniem
miasteczka ruchu drogowego rozmawialiśmy o zasadach bezpieczeństwa. W drugim półroczu zostały
przeprowadzone pogadanki w następujących placówkach: Na temat zachowania bezpieczeństwa na
drogach Przedszkole „Słoneczko”, 28.09. pogadanka dla 3 grup w przedszkolu „Kredka”, 1.10. w
przedszkolu „Tęcza”, 6.10 w Szkole Podstawowej nr 5, 8.10 w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Oraz Przedszkolu im. Kornela Makuszyńskiego, 11.10. w przedszkolu „Nutka”,
12.10.2021 w klasach 0-III STO, 13.10.2021 zajęcia w klasach I-III i IV-VIII w Szkole Podstawowej nr
6, 9.12.2021 klasa II Szkoła Podstawowa nr 6 oraz jedna w Świetlicy Sióstr Niepokalanek
Strażnicy podczas roku szkolnego, w trakcie trwania zajęć hybrydowych czuwali nad bezpieczeństwem
dzieci przy przejściach dla pieszych, przy ul. Kościuszki, Krakowska raz Polna.
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Ujęto 87 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu lub popełniających czyny świadczące o ich
demoralizacji. Między innymi 27.03.2021 ujęto trzynastoletniego sprawcę wybicia szyby w przystanku
Komunikacji Miejskiej. 27.04.2021 r. około godziny 17:55 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie
o młodej kobiecie, która próbuje popełnić samobójstwo, zgłaszający twierdził, że sobie tnie ręce. Na
miejscu patrol zastał siedzącą na schodach kobietę, która miała ślady cięć na nodze w okolicy łydki oraz
na nadgarstkach rąk, Przy niej leżały puste butelki po piwie oraz opakowanie po lekach. Czuć było od
niej ostrą woń alkoholu, miała powiększone źrenice wypowiadała się niespójnie. Po wylegitymowaniu
okazało się, że jest to szesnastolatka, Na miejsce strażnicy wezwali zespół ratownictwa medycznego,
w międzyczasie udzielając jej pomocy przedmedycznej. Po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego
dziewczyna została zabrana do szpitala. 9.07.2021 r. około godziny 7:30 operator kamer monitoringu
wizyjnego zauważył trójkę nieletnich, dwóch chłopców i dziewczynę. Widać było jak chłopcy na
tekturowej teczce na kartki papieru rozsypali biały proszek, podzielili go na ścieżki a następnie wszyscy
troje, po kolei, za pomocą rurki zaczęli go wciągać do nosów. Po wciągnięciu widać było, że są pobudzeni
i zaczęli palić papierosy. Na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej, który na miejscu ujął dwójkę
nieletnich. Oboje zostali przekazani Policji. 24.07.2021 około godziny 20:35 w parku miejskim na
wysokości wieży Bismarcka ujęto nieletniego znajdującego się pod wpływem alkoholu, który niszczył
kosze na śmieci
Kościoły i organizacje pozarządowe
Na prośby kościołów i organizacji pozarządowych w roku 2020 r. zabezpieczono następujące imprezy
i uroczystości:
1 – 2.04.2021 ogólnopolska kampania „Pola Nadziei” org. Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu.
3.06.2021 zabezpieczenie procesji Boże Ciało. Pw. Św. Rozalii i Miłosierdzia Bożego.
4.06.2021 zabezpieczenie koncertu Szkoły Muzycznej oraz KTT AIDA
16.06.2021 Mysia Wyspa Mistrzostwa w biegach na orientację żołnierzy org. JW. 4580 Czarne.
18.06.2021 Mysia Wyspa Mistrzostwa w biegach na orientację żołnierzy org. JW. 4580 Czarne.
17.07.2021 9:00-17:00 Skateplaza – Gaffiti Jam org. Fundacja dobre rzeczy
1.08.2021 uroczystość wybuchu Powstania Warszawskiego
15.08.2021 Uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego
29.08.2021 zawody rowerkowe dla dzieci organizowane przez Głos Koszaliński.
4.09.2021 9:00 biegi przełajowe Active Challenge
10-12.09.2021 Food Trucki przed muszlą koncertową. Org. Street Food Polska
12.09.2021 V Szczecinecki Maraton MTB org. Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek.
10.10.2021 zgromadzenie publiczne.
23.10.2021 zgromadzenie publiczne „Tour de Konstytucja PL
1.11.2021 strażnicy wykonali konwój pieniędzy zebranych podczas kwesty na cmentarzu.
16-18.11.2021 zabezpieczenie w zw. z Kronobuild Days 2021
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18-23.12.2021 Jarmark Świąteczny
18.12.2021 zbiórka publiczna Drużyna Świętego Mikołaja.
Straże miejskie
Na prośby straży miejskich z terenu Polski w roku 2020 strażnicy miejscy ze Szczecinka dokonali
7 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.
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczecinku
W roku 2020 r. Straż Miejska w Szczecinku współpracowała z Komendą Powiatową Straży
Pożarnej przy w zabezpieczaniu różnego rodzaju zdarzeń.
16.02.2021 około godziny 23:40 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu na
ul: Czaplineckiej. Patrol, który udał się na miejsce ujawnił pożar komina. Na miejsce wezwano straż
pożarną, obudzono mieszkańców. Strażnicy zabezpieczyli to miejsce do czasu zakończenia akcji przez
straż pożarną.
17.04.2021 9:00 interwencja w sprawie sarny uwięzionej w ogrodzeniu na ul: Staszica. Sarnę udało się
uwolnić dopiero po przecięciu prętów ogrodzenia przez PSP.
24.04.2021 r. około godziny 13:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o cegłach spadających
z dachu na chodnik na ul: Wyszyńskiego 26. Cegły spadały z poddasza budynku. Na miejscu strażnicy
zabezpieczyli to miejsce oraz zapewnili bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym podczas likwidacji
zagrożenia.
2.05.2021 r. około godziny 9:50 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o kocie, który utknął
w uchylonym oknie na IV piętrze bloku. Kot wystawił głowę przez uchylone okno i nie miał siły, aby
wciągnąć głowę z powrotem. Na miejsce została wezwana Państwowa Straż Pożarna. Strażacy przy
użyciu podnośnika dostali się na czwarte piętro i uwolnili tego kota. Następnie kot został przewieziony
do weterynarii.
4.05.2021 8:40 zgłoszenie o zwisającym konarze na ul: Żurawiej. Strażnicy zlokalizowali to miejsce
a następnie na miejsce wezwano PSP, która usunęła zagrożenie wycinając gałąź.
5.05.2021 22:40 ul: Mickiewicza powalone drzewo zabezpieczono do czasu jego usunięcia.
21.05.2021 około godziny 14:35 do dyżurnego straży miejskiej telefonicznie zgłoszono mężczyznę, który
nietrzeźwy prowadzi psa na ul: Wileńskiej. Na miejscu patrol zastał mężczyznę, który miał problemy
w poruszaniu się. Twierdził, że wypił tylko dwa piwa. Strażnicy przewieźli go do miejsca zamieszkania,
gdzie okazało się, że nie ma kluczy od mieszkania a mieszkanie jest zamknięte od środka. Z jego relacji
wynikał, że w mieszkaniu jest jego chora żona. Pomimo długiego stukania do drzwi nikt ich nie otworzył.
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W związku z podejrzeniem, iż kobiecie mogło się coś stać na miejsce wezwano PSP. Po przystawieniu
drabiny do okna, było widać leżącą na łóżku kobietę, która pomimo hałasu powodowanego przez rzeczy
spadające z parapetu nie ruszała się. Strażnik wraz ze strażakiem weszli do mieszkania, gdzie okazało
się, że kobieta zapiła alkoholem lekarstwa. Ocknęła się dopiero przy sprawdzaniu pulsu. Na miejsce
wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który mógł zbadać kobietę.
22.05.2021 12:42 ul: Piłsudskiego konar zwisający nad jezdnią. PSP Usunęła zagrożenie.
16-22.11.2021 zabezpieczenie posesji Limanowskiego 3 w związku z wyłączeniem budynku z
użytkowania po pożarze poddasza
30.11.2021 9:40 ujawniono na jezdni plamę oleju ciągnącą się od ronda Olgi Zawadzkiej do ul
Krakowskiej i od ulicy Mierosławskiego do Kościuszki powiadomienie PSP celem jej nautralizacji.
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 związku z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w większym niż dotychczas zakresie,
Straż Miejska w Szczecinku wykonywała wspólne patrole oraz uczestniczyła w innych wspólnych
działaniach z Policją. Dotyczyło to wszystkich straży miejskich i gminnych w całej Polsce.
Od 10.12.2021 r. rozpoczęliśmy wspólne patrole z Policją mające na celu reagowanie na przypadki
niestosowania maseczek w sklepach wielkopowierzchniowych. Z uwagi na braki kadrowe i absencję
sytuacja ta spowodowała, że w niektóre dni całość zaplanowanych sił i środków do służby była
przekazywana Policji.
Oprócz tego:
Patrolom policji zostało przekazanych 36 osób ujętych osób w tym sprawcy przestępstw. Jednak z uwagi
na brak informacji zwrotnej z Policji nie jesteśmy w stanie podać, ile dokładnie przestępstw zostało
ujawnione przez Straż Miejską w Szczecinku. Policja przekazuje nam wezwania do częstszego
patrolowania miejsc w mieście. Na bieżąco współpracujemy w sprawach ujawnionych za pomocą
monitoringu

wizyjnego.

Policji

są

przekazywane

sprawy

leżące

w

ich

kompetencjach.

W I półroczu zostało przekazanych Policji 41 materiałów zarejestrowanych kamerami monitoringu
wizyjnego. W roku 2021 zrealizowano 82 patrole mieszane z policjantami.
2.03.2021 r. w ramach prowadzonego dochodzenia, inwentaryzacja wyciętego lasu w okolicy Radacza
przy użyciu drona.
3.06.2021 wspólne zabezpieczenie procesji z okazji święta Bożego Ciała strażnicy zabezpieczali procesje
w parafiach Pw. Św. Rozalii i Miłosierdzia Bożego.
8.06.2021 22:00 – 6:00 ul: Narutowicza zabezpieczenie miejsca znalezienia niewybuchu.
W dniach 7 i 9 lipca strażnicy miejscy uczestniczyli w działaniach poszukiwawczych zaginionego
mieszkańca Szczecinka. Z użyciem drona wspomagali policjantów w działaniach. Prowadzona była
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obserwacja z góry wskazanych miejsc przez Policję. Do działań wykorzystano również termowizję.
15.07.2021 patrol straży miejskiej umieścił w schronisku kota osoby zatrzymanej przez Policję.
Oprócz wymienionych, Straż Miejska współpracowała z wieloma innymi instytucjami
w różnych zakresach. Z pracownikami administracji budynków PKP strażnicy kontrolowali opuszczone
budynki PKP. Z Sądem rejonowym w Szczecinku współpracujemy w ramach prowadzonych spraw o
wykroczenia a strażnik pełni funkcję oskarżyciela publicznego. Na potrzeby sądów dokonano 14 ustaleń.
Sąd informował nas o wydanych zakazach zbliżania się. Na potrzeby sądu wysyłaliśmy również nagrania
z monitoringu wizyjnego.
Na potrzeby prokuratur dokonaliśmy ustaleń w 41 sprawach, najczęściej były to zapytania
o podejmowane interwencje.
Na prośbę Wojskowego Komendanta Uzupełnień ustalaliśmy miejsca pobytu oraz doręczane
były wezwania do odbycia ćwiczeń wojskowych w 2 sprawach. WKU swoimi siłami nie było w stanie
doręczyć tych wezwań.
Współpraca ze Szczecinecką Spółdzielnią Mieszkaniową polegała na wykonywaniu interwencji
w różnych sprawach, informowaniu o znakach drogowych, które wymagały odświeżenia i naprawy.
Blisko współpracujemy z Ochotniczą Grupą Ratowniczą TADMED, w której działaniach
uczestniczą strażnicy miejscy.

