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PO DS UMOW ANIE DZI AŁALNOŚCI S TRAŻY M IEJS KIE J W SZ CZ E CIN KU
W RO KU 2014
1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych

W roku 2014 strażnicy miejscy pracowali przez całą dobę na III zmiany. Od godziny 6 00 do
godziny 22 00 praca odbywała się na dwie zmiany w oparciu o siedzibę Straży Miejskiej. W godzinach
od 22 00 do 6 00 kierowca z radiowozem był kierowany do służby w KPP Szczecinek. W roku 2014
strażnicy wykonali 304 wspólnych patroli z policjantami. Dyżurny pełnił służbę w siedzibie Straży
Miejskiej a kierowca w patrolu zmotoryzowanym wraz z policjantem. W noce szczególnie zagrożone
były wystawiane dodatkowe patrole straży miejskiej. Imprezy odbywające się w Szczecinku
zabezpieczaliśmy sami lub równolegle z policjantami bez łączenia patroli. Policja nie wykazywała chęci
współdziałania w tym zakresie. Po zmianie komendanta SOK nie prowadziliśmy wspólnych patroli
z funkcjonariuszami SOK. Wykonanych zostało 80 patroli z pracownikami firmy ochrony osób i mienia.
Patrole z pracownikami ochrony były wykonywane w noce z piątków na soboty i z sobót na niedziele.
Z uwagi na skargi dotyczące działalności lokali i sklepów w centrum miasta patrole te miały reagować
przede wszystkim na wykroczenia tam popełniane.
Na dzień 31.12.2014 r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 34 osobowej tj.
26 strażników łącznie z komendantem oraz 8 osób zatrudnionych na etatach cywilnych. Jest to
księgowa, kadrowa a zarazem osoba prowadząca sekretariat, osoba prowadząca windykację
mandatów i 2 osoby przy przygotowywaniu materiałów z fotoradaru, dwie osoby pracowały w ramach
robót publicznych, i jedna osoba na ½ etatu przy archiwizacji materiałów i wykonywaniu innych
czynności biurowych. Wśród strażników następuje bardzo duża rotacja. Niskie zarobki oraz
trudna praca powodują to, iż przy pierwszych nadarzających się okazjach odchodzą do
pracy w innych zakładach, najczęściej przechodzą do służby w policji, wojsku i zakładach
karnych, które oferują im lepsze warunki płacy. Służby te przy naborze, preferują osoby
z takim przygotowaniem do pełnienia służby. Na początku roku zwolnił się jeden strażnik
z dużym doświadczeniem, przygotowany do pracy, odszedł do służby w wojsku. Kolejny strażnik
zwolnił się po odbyciu służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Trzeci został zwolniony dyscyplinarnie. Do końca roku w straży były dwa wakaty. Sytuacja ta
powoduje potrzebę szkolenia coraz to nowych osób. Jesteśmy zmuszeni wystawiać
patrole składające się z osób, które nie zostały w pełni przygotowane do wykonywania
tego rodzaju pracy. Uważam, że strażnik aby mógł właściwie realizować swoje obowiązki
to oprócz przeszkolenia, które każdy przechodzi musi co najmniej przez pięć lat nabywać
doświadczenia pracując w patrolach, ucząc się rozmawiać z mieszkańcami i nabierać do
nich szacunku. Z uwagi na ciągłą rotację niemożliwym jest łączenie w patrole strażników
niedoświadczonych z tym, którzy już nabyli doświadczenia. Często tacy są zmuszeni do
nabywania doświadczenia samemu a z tym wiążą się również sytuacje i takie gdzie,
zawodzą nerwy lub doświadczenie.
Po przypadku interwencji podejmowanej na Placu Wolności zostały dokupione indywidualne
kamerki do nagrywania interwencji przez strażników, kamery do rejestrowania zdarzeń na drodze
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zostały zamontowane w posiadanych pojazdach oraz została zamontowana kamera monitorująca
pomieszczenie

dla

osób

zatrzymanych

w

radiowozie.

Ze

wszystkimi

strażnikami

zostały

przeprowadzone zajęcia z psychologiem. Pierwsze zajęcia dotyczyły radzenia sobie ze stresem
natomiast drugie było prowadzone w małych grupach w postaci treningu interpersonalnego w zakresie
rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji bez nakręcania spirali przemocy. Dwóch
oskarżycieli zostało dodatkowo przeszkolonych z zakresu prowadzonych spraw o wykroczenia
w ośrodku szkolenia Straży Miejskich Galian w Legionowie. W grudniu 2014 strażnicy mieli dodatkowo
przeprowadzone szkolenie z zakresu postępowania mandatowego, które przeprowadził wykładowca
z ośrodka szkolenia w Gdańsku. Wcześniej 14.05.2015 r. strażnicy brali udział w szkoleniu dotyczącym
uzależnień a problemów zawodowych i społecznych.
Analiza realizacji podstawowych czynności administracyjno – porządkowych w roku 2014 r.
przedstawia się następująco.
Nakładanie mandatów karnych przez Straż Miejską reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy
straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208
poz. 2026) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 listopada
2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje
wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023z późn. zmianami).
Od

1.01.2012

weszła

w

życie

nowelizacja

ustawy

w sprawie o wykroczenie, która zaostrzyła kryteria jakim

kodeks

postępowania

mają odpowiadać wnioski

o ukaranie. Obligatoryjnym jest podawanie min. danych o stosunkach rodzinnych
i majątkowych, wykształceniu, zawodu i źródła dochodu. Sądy odmawiają przyjmowania
spraw gdzie obwiniony nie odebrał korespondencji osobiście. Pomimo tego iż przepisy
dopuszczają doręczenie zastępcze sądy nie honorują tego. W związku z tym jesteśmy
zmuszeni do kilkukrotnego wysyłania korespondencji, co wydatnie zwiększa koszty
prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia, a często powoduje uniknięcie
odpowiedzialności.
W roku 2014 strażnicy miejscy ujawnili 20 664 wykroczeń, z tego w 7 085 przypadkach
zastosowali

pouczenia,

w

10

416

przypadkach

nałożono

mandaty

karne

na

kwotę

1 336 850 zł, w 3099 przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Szczecinku II Wydział Karny a 64 spraw zostało przekazanych innym instytucjom.
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Tabela nr 1

Ilość wykroczeń w latach 2012, 2013 i 2014
2012

2013

2014

Liczba ujawnionych wykroczeń

29 841

29 080

20 664

Pouczenia

8 358

9 824

7 085

Postępowanie mandatowe

17 996

15 097

10 416

MK na kwotę

2 274 500

1 862 080

Wnioski o ukaranie

3 418

4 078

Przekazano innym instytucjom

81

1 336 850
3 099
64
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Tabela nr 2
Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Szczecinku w 2013 roku
Ewidencja wyników działań straży

L.p. Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Ustawie - Kodeks wykroczeń

1.
a)

b)
c)

d)

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, w tym:
- ujawnione przez urządzenia
rejestrujące
- pozostałe naruszenia

e)

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
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych
f)

2.
3.
4.

wykroczenia przeciwko osobie

Środki
oddziaływa
nia
wychowaw
czego
(art.41
k.w.)

Mandat

Liczba

Kwota

Wnioski
do sądu

Sprawy
przekazane
innym
organom lub
instytucjom

5 519

9 729

1 293 700

3 085

37

18 370

1368

41

4 750

379

14

1 802

0

1

150

6

0

7

251

23

2 250

7

5

286

1 927

9 446

1 273 200

2 566

11

13 950

703

9 149

1 249 450

2 550

8

12 410

1 224

297

23 750

16

3

1 540

4

7

350

0

0

11

1

1

100

0

0

2

15

0

0

0

4

19

0

0

0

0

0

0

1 324

67

5 250

125

2

1 518

628

143

7 650

2

1

774

1

0

0

0

0

1

-

-

-

-

-

0

1 024

531

34 950

0

2

1 557

342

144

7 450

6

0

492

Razem

5

5.

Ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

6.

199

12

750

0

24

235

Ustawie o ochronie zwierząt

-

-

-

-

-

0

7.

Ustawa o odpadach

0

0

0

8

0

8

8.

Ustawie – Prawo ochrony
środowiska

-

-

-

-

-

0

9.

Ustawie – Prawo o miarach

-

-

-

-

-

0

10. Ustawie – Prawo wodne

-

-

-

-

-

0

11. Ustawie o transporcie publicznym

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

Ustawie o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt
13. oraz zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt
12.

14. Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
Ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
16.
obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych
Ustawa o zużytym sprzęcie
17.
elektrycznym i elektronicznym
15.

18. Ustawie i bateriach i akumulatorach
19

Ustawie – Kodeks wyborczy

-

-

-

-

-

0

20.

Akty prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)

1

0

0

0

1

2

-

-

-

-

-

0

7 085

10 416

1 336 850

3 099

64

20 664

21. Innych
Ogółem:

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
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na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Każdorazowo spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym przy sporządzaniu wniosków o ukaranie jest kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju
i porządku publicznego. Większość osób popełniających tego typu wykroczenia to osoby bezdomne
albo nieposiadające stałego źródła zarobku czy ujmowane po raz kolejny na takim wykroczeniu.
Stosowanie takiej kwalifikacji pozwala na wymierzanie przez sąd kar ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności, co w przypadku kwalifikacji wprost z art. 43´ u. 1 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości jest niemożliwe. W roku 2014 strażnicy miejscy ujawnili 1 802 tego typu wykroczeń
z tego w 1368 przypadkach zastosowali pouczenia, w 41 przypadkach zastosowano postępowanie
mandatowe na kwotę 4 750 zł, skierowano również 379 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Szczecinku II Wydział Karny, 14 spraw przekazano innym instytucjom.
Tabela nr 3

Wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu w roku 2012, 2013 i 2014
2012

2013

2014

Liczba ujawnionych wykroczeń

2 176

1 927

1 802

Pouczenia

1 801

1 705

1 368

35

37

41

4 100

4 600

4 750

329

177

379

8

14

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

innym

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 2014 strażnicy miejscy z tego rozdziału ujawnili 286 wykroczeń z tego w 251
przypadkach zastosowali pouczenia, w 23 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na
kwotę 2 250 zł, skierowali 7 wniosków o ukaranie i 5 spraw przekazali innym instytucjom.
Statystyka ta nie odzwierciedla stanu faktycznego. Wykroczenia polegające na niezachowaniu
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów często są kwalifikowane, jako wykroczenia
z Uchwały Rady Miasta określającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Szczecinek. Dzieje się tak z tego powodu, że Rozporządzenie to za popełnienie wykroczenia
z art. 77 kw. przewiduje mandat tylko w wysokości 200 zł. Często jest to mandat zbyt wysoki jak na
warunki materialne mieszkańców Szczecinka i względy społeczne nie przemawiają za nakładaniem tak
wysokich mandatów. W takich przypadkach jest stosowana kwalifikacja tego wykroczenia
z art. 54 kw. w związku z Uchwałą Rady Miasta, co daje możliwość nałożenia mandatu poniżej kwoty
200 zł. Z drugiej strony na naszych ulicach zmniejszyła się ilość psów bezpańskich.
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Tabela nr 4

Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu osób i mienia w roku 2012, 2013 i 2014
2012

2013

2014

Liczba ujawnionych wykroczeń

212

237

286

Pouczenia

170

198

251

Postępowanie mandatowe

24

27

23

MK na kwotę

2 750

2 950

2 250

Wnioski o ukaranie

11

6

7

6

5

Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

1.3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Najczęściej ujawnianymi przez strażników miejskich wykroczeniami z tego rozdziału były
wykroczenia określone w art. 88 kw., (Kto na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania prowadzi

pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami
oświetlenia), art., 90 kw., (Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie
zamieszkania), art. 92. §1 kw., (Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału
lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego),
art. 97 kw., (Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na

drogach publicznych).
Najczęściej popełnianymi wykroczeniami przez kierowców były:
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości;
-

parkowanie samochodów w sposób tamujący dojazdy i wyjazdy;

-

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

-

niestosowanie się do znaku drogowego - zakaz ruchu,

W roku 2014 Straż Miejska nie stosowała holowania pojazdów. Założono blokady na koła
9 samochodów. W przypadkach uzasadniających holowanie samochodu strażnicy docierali do
właścicieli pojazdów i dyscyplinowali ich. Ostatnia nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym
i innych ustaw wprowadziła nowe wykroczenia 92a i 96§3 kw. Pierwsze dotyczy przekroczenia
prędkości a drugie niewskazania osoby, której powierzono samochód do kierowania. Wykroczenia
ujawnione za pomocą fotoradaru są kwalifikowane z tych artykułów, a nie jak do tej pory z art. 97 kw
czy 92 kw dotyczących przekroczenia prędkości czy 65§2 kw dotyczących odmowy wskazania, komu
został użyczony samochód do kierowania.

8

Na ulicach naszego miasta pracują dwa fotoradary. Jeden na stałe zamontowany w maszcie
umiejscowionym przy ul: Pilskiej oraz jeden mobilny ustawiany w czterech miejscach w Szczecinku, na
które otrzymaliśmy zgodę i udało nam się je zatwierdzić.
W roku 2014 ujawniono 13 950 tego typu wykroczeń, z czego w 1 927 przypadkach
zastosowano pouczenia, w 9 446 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 1 273
200 zł, skierowano 2 566 wniosków o ukaranie, 11 spraw przekazano innym instytucjom.

Tabela nr 5

Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu w komunikacji w roku 2012, 2013 i 2014
2012

2013

2014

Liczba ujawnionych wykroczeń

22 858

20 398

13 950

Pouczenia

2 721

2 240

1 927

Postępowanie mandatowe

17 177

14 351

9 446

2 203 300

1 808 100

1 273 200

2 957

3 806

2 566

1
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MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

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 2014 ujawniono 774 tego typu wykroczeń z tego w 628 przypadkach zastosowano pouczenia,
w 143 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 7 650 zł, skierowano 2 wnioski
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku oraz jedną sprawę przekazano innym instytucjom..
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Tabela nr 6

Wykroczenia p-ko urządzeniom użytku publicznego w roku 2012, 2013 i 2014
2012

2013

2014

Liczba ujawnionych wykroczeń

665

990

774

Pouczenia

561

844

628

Postępowanie mandatowe

95

144

143

MK na kwotę

5 650

8 100

7 650

Wnioski o ukaranie

8

2

2

0

1

Sprawy przekazane innym organom lub
instytucjom

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

Do

najczęściej

występujących

wykroczeń

z

Ustawy

o

wychowaniu

w

trzeźwości

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

spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2 a-6 albo nabywa lub
spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe
przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub
podawania”).
Skala zjawiska jest ogromna. Pomimo nasilenia represjonowania tego typu wykroczeń w dalszym
ciągu spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest nagminne.
Do stałych przedsięwzięć w tym zakresie należały:


stałe kontrole miejsc spożywania alkoholu,



stosowano represję karną wobec osób niestosujących się do przepisów.
W roku 2014 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Straż

Miejska w Szczecinku ujawniła 1 557 wykroczeń. Z tej liczby w 1 024 przypadkach zastosowano
pouczenia, w 531 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 34 950 zł. Nie kierowano z
przepisów tej ustawy wniosków o ukaranie. 2 sprawy przekazano innym instytucjom. Było to
spowodowane tym, iż ustawodawca przewidział za takie wykroczenia jedynie kary grzywny.
Najczęściej osobami spożywającymi alkohol w miejscach publicznych są osoby z marginesu
społecznego, osoby bezdomne, bez stałego źródła utrzymania. Karanie ich grzywnami mija się
z celem, więc 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.
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Tabela nr 7

Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w roku 2012, 2013 i 2014 r.
2012

2013

2014

Liczba ujawnionych wykroczeń

1 748

1 527

1 557

Pouczenia

1 310

1 196

1 024

Postępowanie mandatowe

435

370

531

MK na kwotę

39 050

26 780

34 950

Wnioski o ukaranie

-

-

0

6

2

Przekazano innym instytucjom

1.6. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
Do najczęściej występujących wykroczeń z tego działu na terenie miasta należy wykroczenie
z art. 140 kw., (Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku”). Najczęstszymi spotykanymi
wykroczeniami są sytuacje, kiedy osoby upojone alkoholem leżą w różnego rodzaju miejscach
publicznych. Często są obnażone zabrudzone wymiocinami lub fekaliami oraz z art., 141 kw., (Kto

w miejscu publicznym używa słów nieprzyzwoitych”).
W pierwszym półroczu roku 2014 z wymienionego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 1518
wykroczeń. Z tej liczby w 1326 przypadkach zastosowano pouczenia, w 67 przypadkach postępowanie
mandatowe na kwotę 5 250 zł, skierowano również 125 wniosków o ukaranie i 2 sprwy przekazano
innym instytucjom.
Tabela nr 8

Wykroczenia p-ko obyczajności publicznej w roku 2012, 2013 i 2014
2012

2013

2014

Liczba ujawnionych wykroczeń

1 411

1 236

1 518

Pouczenia

1 252

1123

1 324

Postępowanie mandatowe

62

43

67

MK na kwotę

4 850

3 050

5 250

Wnioski o ukaranie

94

64

125

6

2

Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

1.7.

Wykroczenia

w gminach

innym

z

Ustawy

o

utrzymaniu

czystości

i

porządku
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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 pierwszym półroczu roku 2014 ujawniono 235 wykroczeń,
z czego w 204 przypadkach zastosowano pouczenia, w 12 przypadkach mandaty karne na kwotę 750
zł i 24 sprawy przekazano innym instytucjom.
Tabela nr 9

Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku
2012, 2013 i 2014
2012

2013

2014

Liczba ujawnionych wykroczeń

204

278

235

Pouczenia

144

222

199

Postępowanie mandatowe

30

21

12

MK na kwotę

4 250

2 250

750

Wnioski o ukaranie

2

1

0

34

24

Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

1.8 Fotoradar
Fotoradary w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykonały 19 740 zdjęć rejestrując 12 612
wykroczeń, 7 128 zdjęć zostało odrzuconych z uwagi na ich nieczytelność, brak tablic rejestracyjnych
lub błąd pomiaru. Wystawiono 9 149 mandatów na kwotę 1 249 450 zł pouczono 703 sprawców. Próg
prędkości,

na

jaki

ustawiany

jest

fotoradar

to

12

km/h

więcej

niż

obowiązująca

w danym miejscu prędkość. Biorąc pod uwagę coroczny spadek ilości osób przekraczających prędkość
na terenie objętym kontrolami prędkości można śmiało stwierdzić, iż stosowanie tych narzędzi
przynosi efekt. Zmniejszająca się liczba ujawnianych wykroczeń świadczy o poprawie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Oczywiście nie same fotoradary są tego przyczyną ale są elementem utworzonego
w Szczecinku, składającego się z wielu elementów min. modernizacji ulic, doświetlenia przejść dla
pieszych, elementów inżynierii ruchu spowalniających prędkość, nowych rozwiązań komunikacyjnych ,
a na końcu są urządzenia typu fotoradary, które ujawniają wykroczenia polegające na przekroczeniu
prędkości. Efektem tego jest brak ofiar śmiertelnych na naszych ulicach.
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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. Co noc do służby w Policji jest
kierowany strażnik – kierowca wraz z radiowozem, który pełni służbę w patrolu wraz
z policjantem. Dyżurny Straży Miejskiej pełni służbę w siedzibie straży. W roku 2014 wykonano 304
wspólne 8 godzinne patrole z policjantami. Wspólne służby nie były wystawiane jedynie, gdy
brakowało do nich policjantów lub z powodu nawału imprez organizowanych w mieście. Wtedy patrol
zmotoryzowany składał się wyłącznie ze strażników miejskich.
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. W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców
o zakłócaniu porządku publicznego i ciszy nocnej szczególnie w dni weekendowe w centrum miasta,
co jest związane z działalnością lokali oraz sklepu z alkoholem wystawiamy w nocy z piątku na soboty
oraz z sobót na niedzielę wspólne patrole z jedną z firm ochrony. W roku 2014 r. zrealizowaliśmy 80
takich patroli. Zadaniu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podporządkowane są
również apele do społeczeństwa o poczucie się współodpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa
i
o

porządku,

a

stwierdzonych

w

szczególności

o

natychmiastowe

sygnalizowanie

nam

nieprawidłowościach.

Współpracujemy

z

Stacją

Powiatową

lub

Policji

Sanitarno-

Epidemiologiczną. Kontrolowany jest handel uliczny oraz sprzedaż grzybów. Dla możliwości
pełniejszego przekazywania wiedzy o działalności Straży Miejskiej w Szczecinku jest prowadzona
strona internetowa. Przekazujemy tam informacje o podejmowanych interwencjach.
W różnych miesiącach różne zadania miały swój priorytet. Zadaniem szczególnie ważnym
w okresie zimy była walka z jej skutkami. Docieranie do właścicieli obiektów z płaskimi
wielkopowierzchniowymi dachami i obligowanie ich do uprzątania zalegającego śniegu. Przymuszanie
zarządców nieruchomości do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych. Po stopnieniu śniegu
zadaniem szczególnie ważnym było egzekwowanie sprzątania nieczystości oraz porządkowania
terenów. Z właścicielami nieruchomości są prowadzone rozmowy w trakcie, których ustalany jest
termin na uprzątnięcie terenów. Egzekwowanie obowiązków utrzymania terenów w odpowiednim
stanie.
W roku 2014 strażnicy złapali lub przejęli 69 psów i jednego kota, które umieszczone zostały
w schronisku dla zwierząt. Oprócz tego strażnicy podejmowali inne interwencje w sprawie zwierząt
potrąconych przez samochody, 15.04.2014 Bugno interwencja w sprawie kucyków, które wbiegły na
jezdnię, dzika utopionego w jezierze Trzesiecko, łabędzia przymarzniętego do tafli lodu na jeziorze,
bociana w okolicy ul: Cichej, który miał połamane kończyny czy ptaka z połamanym skrzydłem.
Zwierzęta, które wymagały pomocy weterynaryjnej zostały poddane takiej Pomocy i umieszczone
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w schronisku dla zwierząt. 17.02.2014 r. Komendant brał udział w Regionalnej Debacie Dotyczącej
Praw Zwierząt w Koszalinie
Realizując zadanie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy
miejscy zatrzymywali również sprawców przestępstw. Ujęli i przekazali policji 52 osoby. Ujawnili
23 przestępstwa, doprowadzili do miejsca zamieszkania lub ZOZ 119 osób. Osoby bezdomne, które
wyraziły chęć umieszczenia ich w ośrodkach dla bezdomnych były tam przewożone. W roku 2014
w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili 25 osób. Ujęto również 8 nieletnich znajdujących się
pod wpływem alkoholu. 26 nieletnich zostało ujętych w związku z dokonanymi przez nich kradzieżami,
niszczeniem mienia czy innymi czynami świadczącymi o ich demoralizacji. Dwóch nieletnich zostało
ujętych w trakcie narkotyzowania się, 5 nieletnich zostało ujętych odurzonych narkotykami,
16.07.2014 znaleziono nieletnią odurzoną narkotykami do takiego stanu, że trzeba ją było przekazać
do szpitala, 19.09.2014 nieletni odurzony narkotykami w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
26.09.2014 r. kolejny nieletni odurzony narkotykami, 5 nieletnich zostało ujętych z narkotykami.
Czwórka nieletnich została ujęta w sytuacji, kiedy wtargnęli na teren szkoły i wywołali tam awanturę,
18.07.2014 r. około godziny 20:45 patrol straży miejskiej udał się na interwencję dotyczącą
spożywania alkoholu oraz rozbijania butelek na ul: Bohaterów Stalingradu. Na miejscu grupa
młodzieży wskazała młodego mężczyznę, który przeraźliwie krzyczał. Na widok patrolu zaczął
znieważać strażników słowami obelżywymi. Przy próbach podejścia do niego uciekał przewracając się.
Mieszkańcy posesji byli wystraszeni jego zachowaniem prosili aby go zabrać. Po krótkim pościgu
mężczyzna ten został ujęty i obezwładniony na ulicy Emilii Plater. W dalszym ciągu był niezwykle
agresywny i wulgarny. Mężczyznę tego przewieziono do KPP w Szczecinku. W międzyczasie na miejscu
zjawiła się jego matka, która wraz z załogą radiowozu i zatrzymanym mężczyzną pojechała do KPP.
Pomimo obecności matki mężczyzna ten uderzą głową w ścianę samochodu. W trakcie przewożenia
groził i ubliżał strażnikom. W związku z tym, iż był to nieletni, na polecenie dyżurnego KPP mężczyzna
ten został przekazany matce. Po przekazaniu go matce w dalszym ciągu groził i ubliżał strażnikom.
Tego samego dnia około godziny 23:10 miała miejsce kolejna interwencja z udziałem tego mężczyzny.
Przed wejściem na plażę miejską podczas trwającej imprezy biegał półnagi i wszczynał awanturę.
Został ujęty i obezwładniony przez strażników. Tym razem nie było po co przewozić go do KPP więc
odwieziono go do miejsca zamieszkania i ponownie przekazano matce.
7.08.2014 r. został zatrzymany nieletni nietrzeźwy rowerzysta (16 lat – ponad promil alkoholu
w wydychanym powietrzu). Bulwersującym przypadkiem było podjęcie interwencji w stosunku do ojca
i jego nieletniego syna w sytuacji, gdy razem spożywali alkohol. Strażnicy zabezpieczyli również 16
miejsc zdarzeń, przestępstw, pożarów, miejsc znalezienia niewybuchów lub zdarzeń drogowych.
Strażnicy kontrolowali kotłownie domowe sprawdzając czy nie są spalane rzeczy, które nie powinny
być spalane. W okresie tarła ryb systematycznie kontrolowaliśmy kanały i cieki wodne na terenie
miasta celem przeciwdziałania procederowi kłusownictwa.
Ciekawsze albo bardziej bulwersujące interwencje to:


1.01.2014 około godziny 8:00 podczas patrolowania ulicy Rzemieślniczej patrol Straży
Miejskiej ujawnił w dwóch samochodach tam zaparkowanych wybite szyby. O zniszczeniach
powiadomiono Policję.
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21.01.2014 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie do bezdomnej kobiety.
Jak twierdziła ta kobieta, została wyrzucona z domu przez wnuka i szuka schronienia.
Pochodzi z okolic Koszalina, ale słyszała, że w Szczecinku jest ośrodek, w którym może
znaleźć schronienie. Strażnicy przewieźli kobietę do pobliskiego ośrodka dla bezdomnych.



22.01.2014 około godziny 14:35 interwencja w sprawie bezdomnego, który szukał
schronienia. Bezdomny ten został przez strażników umieszczony w schronisku dla
bezdomnych.



22.01.2014 r. około godziny 17:40 podczas patrolowania ul: Koszalińskiej patrol Straży
Miejskiej ujawnił palący się kontener na śmieci. Na miejsce wezwano Państwową Straż
Pożarną, która ugasiła kontener.



23.01.2014 około godziny 17:30 interwencja na Placu Winnicznym gdzie znaleziono
mężczyznę upojonego alkoholem do nieprzytomności, który leżał na chodniku. Mężczyznę
przewieziono do miejsca zamieszkania.



23.01.2014 około godziny 18:10 interwencja na terenie jednej ze szkół, gdzie czwórka
nieletnich pomimo zamknięcia szkoły usiłowała wtargnąć do niej, czemu zapobiegli pracownicy
szkoły. O zachowaniu nieletnich został powiadomiony sąd rodzinny.



25.01.2014 podczas patrolowania cmentarza ujawnili kradzież trzech przęseł ogrodzenia nowej
części cmentarza



26.01.2014 około godziny 23:20 interwencja w klatce schodowej jednego z bloków gdzie
zgłoszono, że dwóch mężczyzn spożywa alkohol i awanturuje się. Na miejscu zastano dwóch
doskonale znanych mężczyzn z wielu wcześniejszych interwencji. Jeden z nich awanturował
się wykrzykując słowa wulgarne.



28.01.2014 r. patrol Straży Miejskiej umieścił bezdomnego w ośrodku dla bezdomnych
w Linowie



31.01.2014 r. około godziny 15:40 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie
o grupce młodzieży ciągnącej ławkę parkową po zamarzniętym jeziorze. Na miejscu
wylegitymowano pięcioro nieletnich, którzy ławkę parkową przyciągnęli do areatora.



9.02.2014 około godziny 15:35 patrol straży miejskiej zauważył rowerzystę jadącego ulicą
Rzemieślniczą, która jest jednokierunkową, niezgodnie z obowiązującym tam kierunkiem
jazdy. Po jego zatrzymaniu okazało się że w wydychanym powietrzu ma 2,5 promila alkoholu.
Mężczyzna ten został przekazany policji.



15.02.2014 r. około godziny 2:15 patrol straży miejskiej patrolując teren ul: Słupskiej
zauważył palącą się altanę w kompleksie ogrodów działkowych na ul: Rybackiej. Na miejsce
wezwano straż pożarną, która ugasiła ogień. Podczas wykonywania czynności w odległości ok.
300 metrów patrol ujawnił kolejną palącą się altanę. W wyniku podjętych czynności strażnicy
nie zdołali ustalić ewentualnego sprawcy.



17.02.2014 ok. 18:50 interwencja przed jednym ze sklepów gdzie grupa bezdomnych żebrała
pieniądze od klientów sklepu. Na miejscu strażnicy wylegitymowali trzy osoby na które zostały
skierowane wnioski o ukaranie.



18.02.2014

r.

około

godziny

17:10

dyżurny

Straży

Miejskiej

został

telefonicznie

poinformowany o samochodzie, który pozostawiony na parkingu przy ul: Podgórnej stoczył się
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na inny samochód uszkadzając go. Patrol straży miejskiej potwierdził zdarzenie jednak
z powodu braku możliwości ustalenia właściciela samochodu interwencja została przekazana
Policji.


28.02.2014 około godziny 12:20 w Szczecinku na ul: Spółdzielczej patrol straży miejskiej
podjął interwencję wobec dwóch młodych mężczyzn, z których jeden posiadał przy sobie susz
substancji odurzającej. Mężczyzna został przekazany policji.



6.03.2014 około godziny 19:45 patrol straży miejskiej podczas patrolowania parku miejskiego
podjął interwencje wobec czterech młodych osób zakłócających spokój i porządek publiczny.
W grupie tej znajdowała się również nieletnia pod wpływem alkoholu. Na najbardziej
agresywną osobę został skierowany wniosek o ukaranie a nieletnia została przekazana
rodzicom.



7.03.2014 około godziny 8 dyżurny SM został powiadomiony o łabędziu przymarzniętym do
jeziora. Na miejsce wezwano PSP oraz weterynarza. Strażacy wyciągnęli łabędzia z jeziora, a
weterynarz zabrał łabędzia celem przeprowadzenia badań.



11.03.2014 r. około godziny 22:30 strażnik wraz z policjantami podejmował interwencję
w klatce schodowej na ul: Spółdzielczej wobec pięciu młodych osób, które posiadały przy
sobie marihuanę.



13.03.2014 strażnicy ujawnili kolejny przypadek sprzedaży papierosów na sztuki nieletnim.
Właścicielka kiosku pomimo kilkukrotnych wcześniejszych przypadków karania jej za takie
czyny w dalszym ciągu sprzedaje papierosy na sztuki nieletnim. Zabroniona jest zarówno
sprzedaż papierosów na sztuki jak i sprzedaż nieletnich. Sprzedając papierosy na sztuki taki
sprzedawca kilkakrotnie więcej zarabia na paczce papierosów niż ona faktycznie kosztuje.



14.03.2014 około godziny 9:40 interwencja w budynku Starostwa Powiatowego gdzie dwóch
upojonych alkoholem mężczyzn zakłócało spokój i porządek. Na obu zostaną skierowane
wnioski ukaranie.



14.03.2014 r. około godziny 20:15 na ul: Zielonej interwencja wobec dwóch pijanych
mężczyzn zakłócających tam spokój i porządek publiczny. Na obu zostaną skierowane wnioski
o ukaranie.



14.03.2014 około godziny 22:45 interwencja wobec grupy bezdomnych koczujących w piwnicy
szpitala. Bezdomni podczas interwencji opuścili szpital natomiast w związku z ich
zachowaniem zostaną skierowane na nich wnioski o ukaranie.



15.03.2014 r. interwencja w sprawie pojemnika na odzież używaną, który w trakcie wichury
przewrócił się na zaparkowany samochód powodując jego uszkodzenia. Właściciel samochodu
będzie mógł dochodzić roszczeń od właściciela tego pojemnika.



15.03.2014 około godziny 14:25 asysta dla PSP podczas gaszenia pożaru altanki.
Zabezpieczony teren strażnicy przekazali dla właściciela.



23.03.2014 r. około godziny 16:30 w Szczecinku na ul: Słupskiej podczas kontrolowania
opuszczonych altan w jednej z nich strażnicy zastali dwóch piętnastolatków podczas odurzania
się marihuaną. Obaj zostali przekazani Policji.



24.03.2014 około godziny 0:05 na ul: Kamińskiego podczas wspólnego patrolu policjanta
i strażnika miejskiego zatrzymano do kontroli rowerzystę jadącego zygzakiem. Jak się okazało
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mężczyzna ten posiadał w wydychanym powietrzu około dwóch promili alkoholu ponad to
posiada sądownie orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.


3.04.2014 podczas kontroli jednego z lokali strażnicy ujawnili wypalanie kabli elektrycznych w
piecu w mieszkaniu, które powodowało wydzielanie odoru oraz nadmiernego zadymienia. Na
właściciela zostanie sporządzony wniosek ukaranie.



4.04.2014 r. podczas kontroli jednego z lokali mieszkalnych związanego z nadmiernym
zadymieniem strażnicy ujawnili wypalanie przez lokatora w piecu kabli elektrycznych. Na
mężczyznę zostanie sporządzony wniosek o ukaranie.



4.04.2014 około godziny 18:30 podczas patrolowania ul: 28 Lutego patrol Straży Miejskiej
zauważył rowerzystę jadącego zygzakiem. Jak się okazało w wydychanym powietrzu posiadał
około 2 promili alkoholu. Rowerzysta został przekazany policji.



9.04.2014 około godziny 20:40 strażnicy miejscy podejmowali interwencje w sprawie
mężczyzny leżącego w parku miejskim. Na wysokości ul: Kilińskiego mężczyzna leżał na ziemi,
przemoczony przez ulewny deszcz. Mężczyzna ten był upojony alkoholem w trakcie
podejmowania czynności dostał drgawek w związku, z czym został przewieziony do szpitala.



11.04.2014 około godziny 15:15

interwencja na ul: 9 Maja gdzie upojony alkoholem

mężczyzna siedział na murku ze spodniami opuszczonymi do kolan. Mężczyzna ten wzbudzał
zgorszenie u przechodniów. Został doprowadzony do miejsca zamieszkania.


11.04.2014 około godziny 22:45 interwencja wobec pijanego mężczyzny, który awanturował
się w jednym ze sklepów. Mężczyzna ten został odwieziony do miejsca zamieszkania.



15.04.2014 r. około godziny 17:45 interwencja na ul: Bugno gdzie z jednej posesji wybiegły
na ulicę cztery kuce. Jak ustalono posesja nie była w wystarczający sposób zabezpieczona,
a zwierzęta wbiegające na jezdnię powodują zagrożenie.



16.04.2014 r. około godziny 0:50 strażnicy interweniowali wobec dwóch osób, które
awanturowały się na dworcu PKP.



17.04.2014 około godziny 9:45 na ul: Wyszyńskiego

interwencja wobec mężczyzny, który

upojony alkoholem leżał roznegliżowany od pasa w dół na chodniku przy jednym ze sklepów.
Mężczyzna został przewieziony do miejsca zamieszkania.


19.04.2014 około godziny 1:30 interwerncja wobec mężczyzny, który upojony alkoholem spał
na ziemi w okolicy placu koncertowego. Mężczyzna został odwieziony do miejsca
zamieszkania.



20.04.2014 około godziny 19:35 patrol Straży Miejskiej udzielał pomocy patrolowi Policji.
Mężczyzna doprowadzony tam na badanie wszczął awanturę. Był tak agresywny, że dla jego
obezwładnienia strażnicy musieli udzielić pomocy.



21.04.2014 około godziny 15:40 strażnicy ujęli trzy osoby, które farbą w sprayu mazały napisy
na budynku należącym do PKP.



21.04.2014 około godziny 18:10 na tzw. górce rynkowej patrol straży miejskiej podjął
interwencję wobec czwórki młodych mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli
zachowywać się dziwnie. Jak się okazało mężczyźni ci odurzali się tam marihuaną. Przy
jednym z nich znaleziono jeszcze zawiniątko z marihuaną. Cała czwórka została przekazana
Policji.
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28.04.2014 r. około godziny 20:50 interwencja na ul: Dworcowej gdzie zgłoszono zakłócanie
porządku publicznego przez grupę osób. Na miejscu strażnicy wylegitymowali 9 osób
zachowujących się głośno i wulgarnie. Na pięć najbardziej agresywnych osób zostały
sporządzone wnioski o ukaranie.



29.04.2014 około godziny 17:30 na ul: 28 Lutego interwencja wobec sześciu osób, które
zakłócały tam porządek publiczny oraz spożywały alkohol w miejscu publicznym.



2.05.2014 r. około godziny 14:25 dyżurny straży miejskiej został telefonicznie poinformowany
o dziewczynce zziębniętej i biegającej boso w okolicy ul: Kołobrzeskiej. Na miejscu strażnicy
znaleźli 4 letnie dziecko wyziębione, na boso. Dziewczynka została odwieziona do dziadków.



3.05.2014 około godziny 14:45 patrol Straży Miejskiej podczas patrolowania miasta zauważył
mężczyznę leżącego na pasie zieleni kilka metrów od przejścia dla pieszych. Mężczyzna ten
twierdził, że został potrącony przez samochód. Na miejscu dalsze czynności podjęłi policjanci
a mężczyzna ten został zabrany do szpitala.



3.05.2014 około godziny 20:25 strażnicy zostali wezwani do pomocy dla załogi karetki
pogotowia, która z kolei została wezwana do mężczyzny leżącego na jezdni ulicy Zielonej.
W związku z tym, że mężczyzna leżał na trawie i miał problemy z poruszaniem się został przez
strażników umieszczony w ośrodku dla bezdomnych



4.05.2014 około godziny 10:20 interwencja na ul: Wyszyńskiego gdzie zgłoszono zakłócanie
porządku publicznego przez grupę osób. Na miejscu wylegitymowano cztery pijane osoby, ·z
których jedna usiłowała połknąć zawiniątko z suszem. Jak się okazało była to marihuana.
Mężczyzna ten został przekazany policji



17.05.2014 r. około godziny 8:45 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie do
mężczyzny, który na wysokości ul: 1 Maja kładzie się na torach. Po przyjeździe na miejsce
strażnicy zabrali leżącego na torach mężczyznę dosłownie minutę przed nadjeżdżającym
pociągiem. Jak wynikało z ustaleń mężczyzna ten leczył się psychiatrycznie i na własne
żądanie wypisał z tego leczenia. Mężczyznę przekazano do Zakładu Opieki Medycznej.



19.05.2014 około godziny 21:20 interwencja na terenie jednej ze szkół podstawowych wobec
osób spożywających tam alkohol.



20.05.2014 r. około godziny 14:50 strażnicy podejmowali interwencję w sprawie bezdomnego,
który wtargnął do jednej z placówek handlowych i zaatakował sprzedawczynię, ubliżając i
grożąc jej. Bezdomny ten został ujęty w wyniku dalszych czynności i przekazany Policji.



23.05.2014 interwencja na ul: Staszica wobec piątki mężczyzn spożywających tam alkohol
i zakłócających porządek publiczny. Na cała piątkę zostaną skierowane wnioski o ukaranie do
sądu.



29.05.2014 r. około godziny 21:20 strażnicy miejscy patrolując ulicę Koszalińską zauważyli
dwóch młodych mężczyzn, którzy szli niosąc w rękach siekiery. Jak wynikało z ich rozmowy
szli wyrównać rachunki za swojego kolegę Mężczyźni Ci zostali wylegitymowani i przekazani
Policji.



3.06.2014 około godziny 14:30 interwencja na ul: 28 lutego wobec grupy osób zaczepiających
przechodniów. Na miejscu wylegitymowano 5 osób, które piły tam denaturat awanturowały
się i zaczepiały przechodniów. Na wszystkie osoby zostaną sporządzone wnioski o ukaranie.
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3.06.2014 około godziny 17:30 na ul Kopernika patrol Straży Miejskiej podjął interwencję
wobec piątki młodych osób zachowujących się w sposób dziwny. Przy trójce mężczyzn
strażnicy znaleźli pięć zawiniątek z marihuaną oraz zawiniątko z białym proszkiem. Cała piątka
została przekazana policji.



5.06.2014 około godziny 9:00 strażnicy podejmowali interwencję na ul: Wojska Polskiego w
stosunku do mężczyzny, który upojony alkoholem leżał na chodniku. W tym przypadku zaszła
konieczność wezwania na miejsce karetki pogotowia ratunkowego. Mężczyzna ten został
zabrany do szpitala.



9.06.2014 r. około godziny15:30 patrol Straży Miejskiej podjął interwencję wobec mężczyzny
upojonego alkoholem leżącego przy ul: Polnej. W związku z tym, iż prosił o pomoc
w umieszczeniu go w ośrodku dla bezdomnych to został najpierw przewieziony do ZOZ i po
zbadaniu przez lekarza został umieszczony w ośrodku dla bezdomnych w Przeradzi.



12.06.2014 r. około godziny 18:45 patrol Straży Miejskiej patrolując teren jednej ze szkół na
terenie Szczecinka zauważył dwóch mężczyzn siedzących przy boisku szkolnym. Jeden z nich
trzymał w ustach biały papier. Wyglądało to na odurzanie się środkami odurzającymi.
W momencie, gdy zauważył strażników odrzucił trzymany w ustach papier na ziemię. Podczas
sprawdzania zawartości kieszeni u jednego z nich strażnicy znaleźli amfetaminę. Mężczyzna
ten został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku gdzie znaleziono przy
nim dodatkowo marihuanę. Byli to młodzieńcy w wieku 17 lat.



12.06.2014 r. około godziny 19: 15 na ul: Koszalińskiej patrol Straży Miejskiej podjął
interwencję wobec czwórki młodych osób, które spożywały alkohol. Jak się okazało jedną
z tych osób była nieletnia. Po poinformowaniu, że zostanie przekazana rodzicom nieletnia
usiłowała uciec, wyrywała się. Dopiero przy użyciu siły umieszczono ją w radiowozie
i przekazano ojcu.



14.06.2014 około godziny 15:30 strażnicy miejscy podejmowali interwencję wobec starszej
kobiety bez obuwia. Kobieta ta zachowywała się dziwnie. Została przekazana do ZOZ.



14.06.2014 około godziny 17:15 strażnicy miejscy patrolując park miejski zauważyli dwie
osoby kradnące kwiaty z klombów. Na miejscu wylegitymowano kobietę i mężczyznę, już
pijanych, którzy zrywali kwiaty, aby zrobić bramę weselną, na której dostaną wódkę.



17.06.2014 r. około godziny 20:30 patrolując ulicę Kościuszki strażnicy zauważyli cztery osoby
wyłamujące drewniane elementy z ogrodzenia. Na miejscu ujęto czworo nieletnich, którzy dla
zabawy łamali drewniane ogrodzenie.



20.06.2014 około godziny 17:30 w trakcie patrolowania parku miejskiego strażnicy zauważyli
dwóch młodych mężczyzn, którzy na widok patrolu zaczęli uciekać w trakcie pościgu jeden
z nich odrzucił do siebie trzymaną w ręku saszetkę. Jeden z mężczyzn został ujęty przez
strażników natomiast drugi zbiegł jednak został rozpoznany z uwagi na wcześniej
podejmowane wobec niego interwencje. Jak się okazało mężczyźni ci posiadali w odrzuconej
saszetce marihuanę. Ujętym okazał się nieletni szesnastolatek. Nieletni został przekazany
policji.



25.06.2014 r. około godziny 15:15 interwencja na ul: 9 Maja gdzie przed jednym ze sklepów
pijany mężczyzna zaczepiał przechodniów i wymuszał od nich pieniądze.
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26.06.2014 około godziny 16:15 patrol straży miejskiej patrolując ul: Słupską zauważył trzy
młode osoby idące w stronę lasku. Jeden z nich na widok radiowozu straży miejskiej odrzucił
od siebie zwiniętą kartkę papieru. Jak się okazało w kartce był zawinięty susz marihuany. Cała
trójka to nieletni w wieku od 15 do 17 lat. Cała trójka została przekazana policji. Po
wykonaniu czynności przez Policję strażnicy przewieźli nieletnich do miejsc zamieszkania.



27.06.2014 r. około godziny 17:30 podczas patrolowania terenów przyległych do ul: 1 Maja
strażnicy zauważyli dwóch mężczyzn spożywających tam alkohol. Jak się okazało był to ojciec
ze

swoim

niepełnoletnim

synem.

Syn

został

odwieziony

do

placówki

opiekuńczo-

wychowawczej, której jest wychowankiem a na ojca zostaną sporządzone materiały
z wnioskiem o ukaranie.


27.06.2014 około godziny 20:00 patrol Straży Miejskiej został wezwany na interwencję przy
ul: Warszawskiej gdzie grupa nieletnich miała spożywać alkohol. Na miejscu wylegitymowano
trzy osoby w tym dwóch chłopców w wieku 14 lat znajdujących się pod wpływem alkoholu. Na
miejscu strażnicy znaleźli butelki z winem oraz drinkami. Obaj nieletni zostali przekazani
rodzicom a na pełnoletniego został skierowany wniosek o ukaranie



30.06.2014 około godziny 17:00 patrol straży miejskiej patrolując teren ulicy 1 Maja zauważył
dwóch chłopców spożywających za garażami alkohol. Po wylegitymowaniu ich okazało się, że
są to nieletni wychowankowie ośrodków wychowawczych, którzy w Szczecinku przebywają na
przepustkach. Obaj zostali doprowadzeni do miejsc zamieszkania.



4.07.2014 około godziny 20:30 podczas patrolowania ulicy Barwickiej patrol straży miejskiej
zauważył dwie młode osoby spożywające alkohol Jak się okazało byli to nieletni.
Szesnastoletnia dziewczyna miała prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Została przekazana opiekunom.



7.07.2014 r. około godziny 23:35 patrol straży miejskiej patrolując ul: Koszalińską zauważył
kłęby dymu wydobywające się z jednego z bloków. Na miejsce strażnicy wezwali Państwową
Straż Pożarną. Jak się okazało w klatce schodowej paliły się dwa rowery oraz wózek dziecięcy.



8.07.2014 około godziny 12:30 strażnicy zatrzymali do kontroli rowerzystę, który znajdował
się w stanie nietrzeźwości. Po godzinie oczekiwania na patrol policji zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu zmniejszyła się do stanu wskazującego na spożycie alkoholu.



9.07.2014 około godziny 19:05 patrol Straży Miejskiej udał się na ul:1 Maja gdzie zgłoszono, iż
w jednym z zaparkowanych pojazdów został zamknięty pies, który się dusi. Na miejscu
strażnicy potwierdzili to zdarzenie. Następnie na miejsce wezwano patrol Policji, któremu
przekazano interwencję wraz z właścicielem samochodu, który się pojawił.



10/11.07.2014 zabezpieczenie miejsca znalezienia niewybuchu.



10.07.2014 na prośbę PSP zabezpieczenie zerwanej linii energetycznej na Bugnie



11.07.2014 około godziny 13:00 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ul: Spółdzielczą
gdzie miał leżeć na ziemi nieprzytomny mężczyzna. Na miejscu strażnicy znaleźli wskazanego
mężczyznę leżącego w kałuży wymiocin. Przy nim znaleziono zawiniątko z suszem. Mężczyzna
został przekazany załodze karetki pogotowia a susz przekazano policji.
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14.07.2014 r. około godziny 21 strażnicy otrzymali zawiadomienie o zaginięciu chłopca.
Chłopiec został znaleziony przez strażników kilka ulic dalej. Po odnalezieniu został odwieziony
do matki.



15.07.2014 około godziny 15:15 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Bohaterów Warszawy i
Plac Wolności zauważył biegnącego starszego mężczyznę, który krzyczał do dwóch
uciekających przed nim młodych mężczyzn. Strażnicy dogonili tych mężczyzn i zatrzymali ich.
Jak się okazało ukradli oni goniącemu ich mężczyźnie telefon komórkowy przystosowany dla
osób niedowidzących o wartości 3,5 tys. zł. Telefon został zwrócony właścicielowi a sprawcy ci
zostali przekazani policji.



16.07.2014 patrol Straży Miejskiej podczas patrolowania placu Wolności zauważył dwie młode
kobiety siedzące na ławce z których jedna zachowywała się dziwnie. Była pobudzona, miała
bełkotliwą mowę, problemy z utrzymaniem równowagi oraz zawężone źrenice. Jak się okazało
była to nieletnia. Podczas wykonywania czynności zaczynała słabnąć. W rozmowie okazało się,
że wcześniej odurzyła się dużą ilością lekarstw zawierających środki odurzające. Na miejsce
wezwano karetkę pogotowia ratunkowego, która zabrała ją do szpitala.



18.07.2014 r. około godziny 20:45 patrol straży miejskiej udał się na interwencję dotyczącą
spożywania alkoholu oraz rozbijania butelek na ul: Bohaterów Stalingradu. Na miejscu grupa
młodzieży wskazała młodego mężczyznę, który przeraźliwie krzyczał. Na widok patrolu zaczął
znieważać strażników słowami obelżywymi. Przy próbach podejścia do niego uciekał
przewracając się. Mieszkańcy posesji byli wystraszeni jego zachowaniem prosili aby go zabrać.
Po krótkim pościgu mężczyzna ten został ujęty i obezwładniony na ulicy Emilii Plater.
W dalszym ciągu był niezwykle agresywny i wulgarny. Na miejsce wezwano patrol Policji
jednak jak zwykle był on bardzo zajęty, w związku z czym mężczyznę tego przewieziono do
KPP w Szczecinku. W międzyczasie na miejscu zjawiła się jego matka, która wraz z załogą
radiowozu i zatrzymanym mężczyzną pojechała do KPP. Pomimo obecności matki mężczyzna
ten uderzą głową w ścianę samochodu. W trakcie przewożenia groził i ubliżał strażnikom. Na
polecenie dyżurnego KPP mężczyzna ten został przekazany matce. Po przekazaniu go matce w
dalszym ciągu groził i ubliżał strażnikom. Tego samego dnia około godziny 23:10 miała
miejsce kolejna interwencja z udziałem tego mężczyzny. Przed wejściem na plażę miejską
podczas trwającej imprezy biegał półnagi i wszczynał awanturę. Został ujęty i obezwładniony
przez strażników. Tym razem nie było po co przewozić go do KPP więc odwieziono go do
miejsca zamieszkania i ponownie przekazano matce.



19.07.2014 około godziny 21:40 zabezpieczenie miejsca pożaru drzewa w parku miejskim.



20.07.2014 około godziny 0:10 interwencja w okolicy plaży miejskiej. Ochrona odbywającej
się tam imprezy wyprowadziła z terenu plaży miejskiej awanturującego się mężczyznę. Po
jego uspokojeniu i wylegitymowaniu został zwolniony. Pomimo tego za chwilę zaatakował bez
żadnej przyczyny przechodzące tam małżeństwo. Został obezwładniony przez strażników. Na
mężczyznę tego zostanie skierowany wniosek o ukaranie.



29.07.2014 r. około godziny 20:00 na ulicy Słupskiej patrol Straży Miejskiej podjął interwencję
wobec grupy młodzieży. Na widok radiowozu zaczęli uciekać. Cztery osoby zostały przez

21

strażników ujęte. Okazało się, że są to nieletni w wieku 14 – 15 lat. Wszyscy znajdowali się
pod wpływem alkoholu. Cała czwórka została przekazana opiekunom.


W nocy z 29 na 30.07.2014 r. patrol mieszany złożony ze strażnika miejskiego i policjanta
podejmował interwencję w sprawie usiłowania popełnienia samobójstwa przez mieszkańca
podszczecineckiej wioski. Jak się okazało mężczyzna z problemami zdrowotnymi po
wprawieniu się w stan nietrzeźwości usiłował się powiesić.



31.07.2014 r. około godziny 1:30 interwencja przy sklepie Maximus na ul: Wyszyńskiego
wobec trójki nieletnich. Jak się okazało w trakcie legitymowania jeden z nich znajdował się
w stanie nietrzeźwości. Nieletni zostali przekazani rodzicom.



3.08.2014 około godziny 20:50 na ul: Ordona patrol Straży Miejskiej zauważył rowerzystę,
który na widok patrolu gwałtownie skręcił w kierunku parku miejskiego i wywrócił się. Podczas
legitymowania go strażnicy wyczuli ostrą woń alkoholu w związku z czym na miejsce został
wezwany patrol Policji, który sprawdził jego stan trzeźwości jak się okazało mężczyzna miał
prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.



6.08.2014 około godziny 0:05 na ul: Wyszyńskiego podczas wspólnego patrolu strażnika
miejskiego i policjantki zauważono rowerzystę jadącego bez wymaganego oświetlenia.
Rowerzysta ten nie zastosował się do znaku drogowego zakaz ruchu rowerów. Na widok
radiowozu zaczął uciekać. Został zatrzymany przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Warszawy
i Limanowskiego. Jak się okazało był to doskonale znany z wcześniejszych interwencji nieletni
znajdujący się w stanie nietrzeźwości. W wydychanym powietrzu miał ponad promil alkoholu.



10.08.2014 około godziny 18 patrol straży miejskiej udzielał pomocy patrolowi policji
w sprawie mężczyzny, który dokonał zaboru pieniędzy przy użyciu noża. Mężczyzna został
przez strażników przewieziony do KPP w Szczecinku



10.08.2014 około godziny 23:20 w Szczecinku na ul: Kościuszki patrol złożony ze strażnika
miejskiego i policjanta zatrzymał do kontroli rowerzystę jadącego bez wymaganego
oświetlenia. Jak się okazało mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości.



15.08.2014 r. około godziny 21:10 patrol Straży miejskiej patrolując ulicę Koszalińską
zauważył leżącego na ścieżce rowerowej mężczyznę, Obok niego leżał rower. Jak się okazało
mężczyzna znajdujący się w stanie nietrzeźwości (1,06 mg/l alkoholu) jadąc rowerem stracił
równowagę i przewrócił się z rowerem uderzając głową w metalową barierkę. Na miejsce
wezwano patrol policji oraz załogę karetki pogotowia celem udzielenia mu pomocy medycznej.



19.08.2014 około godziny 15:35 patrol Straży Miejskiej podczas patrolowania ulicy
Koszalińskiej zauważył mężczyznę jadącego rowerem po chodniku. Podczas legitymowania
tego mężczyzny okazało się, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna w wydmuchał
ponad 1,5 promila alkoholu. Został przekazany policji.



19.08.2014 otrzymaliśmy informację o znalezieniu krzaków konopi indyjskich zasadzonych
w chwastach na Bugnie. Patrol Straży Miejskiej potwierdził fakt. Na miejscu strażnicy znaleźli
6 sadzonek konopi. O znalezisku powiadomiono KPP w Szczecinku.



19.08.2014 r. około godziny 23:45 na wspólnym patrolu strażnika miejskiego i policjantki na
ul: Cieślaka zatrzymano do kontroli rowerzystę. Jak się okazało rowerzysta znajdował się
w stanie nietrzeźwości.
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29.08.2014 r. około godziny 0:20 na ul: Ogrodowej patrol złożony z policjanta i strażnika
miejskiego podjął interwencję wobec mężczyzn, którzy tam szarpali się między sobą. Podczas
legitymowania szarpiących nadeszła grupka młodych mężczyzn, którzy usiłowali przeszkodzić
w interwencji. Ubliżali patrolowi słowami wulgarnymi a następnie najbardziej agresywny z nich
usiłował siłą przeszkodzić policjantowi w czynnościach służbowych. W związku z tym, że nie
reagował na wezwania do zachowania zgodnego z prawem została przez strażnika użyta siła
fizyczna. Wtedy pozostali zaczęli fizycznie uwalniać zatrzymanego. W takiej sytuacji po użyciu
środków przymusu bezpośredniego w postaci RMG można było zakończyć interwencję.



30.08.2014 r. około godziny 18:25 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Kołobrzeską
zauważył trzy dziewczęta, których zachowanie wskazywało, że mogą znajdować się pod
wpływem alkoholu a ich wygląd wskazywał, że są to nieletnie. Podczas legitymowania ich
okazało się, że tylko jedna z nich ma 18 lat pozostałe to 16 i 14 latka. Przy najstarszej
strażnicy znaleźli zawiniątko z marihuaną. Cała trójka została przekazana Policji.



2.09.2014 r. około godziny 15:25 na ulicy 1 Maja strażnicy miejscy patrolując teren przy
garażach zauważyli dwóch młodzieńców z których jeden spożywał piwo, jak się okazało był to
nieletni gimnazjalista. Nieletniego przekazano policji.



2.09.2014 około godziny 21:15 strażnicy udzielali pomocy kobiecie, która zasłabła idąc ulicą.
Strażnicy przewieźli kobietę na izbę przyjęć do szpitala.



6.09.2014 około godziny 12:00 podczas zabezpieczenia przemarszu Bractw Kurkowych ulicą
Wojska Polskiego nadjechał rowerzysta, który przewrócił się z rowerem na skrzyżowaniu ulicy
Wojska Polskiego i Powstańców Wielkopolskich. Jak się okazało rowerzysta jechał rowerem
mając w wydychanym powietrzu 1,22 mg/l alkoholu. Został on przekazany Policji.



9.09.2014 r. około godziny 18:30 strażnicy ujawnili kradzież pokrywy od studzienki
kanalizacyjnej w kompleksie garaży przy ul: Sikorskiego. Studzienka została zabezpieczona
przez strażników do czasu powiadomienia właściciela a o fakcie kradzieży powiadomiono KPP
w Szczecinku



11.09.2014 około godziny 20:05 patrol Straży Miejskiej został wezwany do jednej z placówek
opiekuńczo-wychowawczych

celem

sprawdzenia

stanu

trzeźwości

dwóch

nieletnich

wychowanek. Jak się okazało obie spożywały alkohol z tym, że jedna z nich miała
w wydychanym powietrzu ponad promil alkoholu.


14.09.2014 około godziny 13:15 na ul: Koszalińskiej strażnicy udzielali pomocy dwóm
kobietom, które przewracając się doznały obrażeń ciał. Na miejsce wezwano karetkę
pogotowia, której załoga mogła udzielić fachowej pomocy.



14.09.2014 około godziny 15:25 na ul: Dworcowej interwencja wobec pięciorga bezdomnych,
którzy w miejscu publicznym spożywali alkohol i swoim zachowaniem zakłócali porządek
publiczny.



18.09.2014 r. około godziny 18:00 strażnicy zabezpieczali miejsce zdarzenia i działań PSP
związanych z gaszeniem pożaru odpadów organicznych na ul: Słupskiej.



21.09.2014 około godziny 15:15 interwencja wobec grupy bezdomnych na placu zabaw przy
ul: Warszawskiej. Na miejscu wylegitymowano czworo doskonale nam znanych bezdomnych
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którzy na placu zabaw zrobili sobie libację alkoholową głośno wykrzykując wulgaryzmy
i zakłócając spokój publiczny.


21.09.2014 r. około godziny 21:10 na ul: Wyszyńskiego patrol Straży Miejskiej zauważył
mężczyznę jadącego zygzakiem rowerem. Został zatrzymany do kontroli przy ul: Armii
Krajowej. Jak się okazało w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu.



26.09.2014 około godziny 11:10 podczas patrolowania terenu wokół jednej ze szkół
ponadgimnazjalnych strażnicy zauważyli czterech młodych mężczyzn zachowujących się
w sposób nerwowy. Jeden z tych mężczyzn na widok strażników zaczął uciekać. Po ujęciu go
okazało się, że jest to nieletni. Jego wygląd wskazywał, iż jest odurzony narkotykami. Przy
tym nieletnim znaleziono zielono – brązowy susz wskazujący na marihuanę. Nieletni został
przekazany Policji.



29.09.2014 r. w godzinach popołudniowych strażnicy zabezpieczali miejsce znalezienia min



5.10.2014 r. około godziny 0:30 patrol złożony ze strażnika miejskiego i pracownika firmy
ochrony mienia podejmował interwencję Przy jednym z lokali wobec mężczyzny, który
załatwiał potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym. Na miejscu mężczyzna odmówił
okazania dokumentu tożsamości oraz podania swoich danych. Usiłował się oddalić podczas
zatrzymywania go zaczął się awanturować. Na miejsce wezwano drugi patrol Straży Miejskiej.
Podczas obezwładniania tego mężczyzny inny mężczyzna zaatakował jednego ze strażników
kopiąc go w tułów i uderzając pięścią w głowę. Mężczyzna ten po obezwładnieniu został
przekazany patrolowi policji a następnie osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.



8.10.2014 około godziny 7:35 strażnicy miejscy podczas patrolowania ulicy Kościuszki
zauważyli rowerzystę, który jadąc ulica Kościuszki wjechał w ulicę Jeziorną niezgodnie
z kierunkiem ruchu, powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Został przez
strażników zatrzymany już na ul: Ordona. Jak się okazało rowerzysta znajdował się w stanie
nietrzeźwości. Został przekazany Policji.



8.10.2014 około godziny 11:50 strażnicy miejscy patrolując ulicę Lipową zauważyli rowerzystę
jadącego po chodniku. Na widok patrolu straży miejskiej rowerzysta gwałtownie skręcił w ulicę
winniczną a następnie w ulicę Bagienną. Został zatrzymany do kontroli już na ulicy
Wyszyńskiego. Jak się okazało mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości i posiadał
sądownie orzeczony zakaz prowadzenia rowerów. Mężczyzna ten został przekazany policji.



8.10.2014 około godziny 17:40 podczas patrolowania ulicy Wiatracznej strażnicy zauważyli
bójkę pomiędzy dwoma mężczyznami. Atakujący szarpał drugiego i zadawał mu uderzenia
pięścią. Podczas całej interwencji zachowywał się agresywnie oraz groził i zastraszał
pokrzywdzonego. Na mężczyznę tego zostanie sporządzony wniosek o ukaranie.



9.10.2014 około godziny 10:35 strażnicy miejscy patrolując ulicę Zieloną zauważyli
rowerzystę, który poruszał się zygzakiem. Po jego zatrzymaniu do kontroli okazało się, że
znajduje się w stanie nietrzeźwości. Rowerzysta został przekazany policji.



10.10.2014 r. około godziny 0:45 podczas patrolowania ulicy Bohaterów Warszawy patrol
usłyszał głośne krzyki dochodzące od strony ul: Junackiej. Wjeżdżając na ul: Junacką patrol
zauważył grupę młodych mężczyzn spożywających tam alkohol. Na widok radiowozu zaczęli
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uciekać rozbijając butelki z alkoholem. Na miejscu ujęto pięć osób, na których zostały
sporządzone wnioski o ukaranie.


10.10.2014 r. około godziny 10:45 strażnicy zostali wezwani na interwencję wobec mężczyzny
upojonego alkoholem leżącego na trawie. Strażnicy odwieźli znalezionego mężczyznę do
miejsca zamieszkania



10.10.2014 około godziny 13:25 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ulicę 28 Lutego
gdzie grupka osób zrobiła sobie libacje alkoholową. Na miejscu zastano cztery osoby siedzące
na murku przy ulicy, które rozlewały sobie wino do kubków. Na całą czwórkę zostały
skierowane wnioski o ukaranie.



11.10.2014 około godziny 9:00 interwencja w szpitalu gdzie mężczyzna, który tam wytargnął
wszczynał awantury i zakłócał tam spokój i porządek publiczny. Mężczyzna ten miał również
wymachiwać siekierą trzymaną w ręku. Podczas sprawdzania zawartości bagaży strażnicy
znaleźli opisywaną siekierę w jego plecaku. Mężczyzna na polecenie strażników opuścił szpital.
W związku z tym iż jest to osoba bezdomna załatwiono mu nocleg w noclegowni przy ul:
Wiejskiej.



11.10.2014 około godziny 18:50 strażnicy ponownie zostali wezwani do szpitala na
interwencję do tego samego mężczyzny, którego wyprowadzili rano. Mężczyzna ponownie
chodził po oddziałach szpitalnych i zaczepiał pacjentów. Strażnicy wyprowadzili go i przewieźli
do noclegowni.



12.10.2014 r. około godziny 8:00 strażnicy podczas patrolowania ul: JP II zauważyli
rowerzystę jadącego ulicą 1 Maja. Rowerzysta ten na widok strażników zeskoczył z roweru .
Podczas jego kontroli okazało się, że mężczyzna ten znajduje się w stanie nietrzeźwości.
Rowerzysta został przekazany patrolowi policji.



17.10.2014 r. około godziny 11:45 strażnicy zostali wezwani do kobiety leżącej na chodniku.
Jak się okazało kobieta ta straciła przytomność. Została przez strażników przewieziona do
szpitala gdzie udzielono jej pomocy.



17.10.2014 około godziny 14:25 interwencja w jednej z placówek oświatowo-opiekuńczych
gdzie nieletni wychowanek znajdował się pod wpływem alkoholu. Po sprawdzeniu stanu
trzeźwości pozostał pod opieką wychowawców.



19.10.2014 r. około godziny 14:55 strażnicy zostali wezwani na interwencję przy wieży
Przemysława. Na miejscu zastano dwóch mężczyzn, którzy leżeli upojeni alkoholem przy
miejscu wypoczynku osób korzystających z parku. W związku z tym, iż jeden z nich uskarżał
się na różnego rodzaju dolegliwości została wezwana do niego karetka pogotowia
ratunkowego. Po zbadaniu go mężczyzna został pozostawiony w tym miejscu. Umieszczenia w
Policyjnej Izbie Zatrzymań odmówił również dyżurny Policji.



20.10.2014 r. około godziny 21:35 interwencja wobec mężczyzny leżącego na schodach
jednego ze sklepów. Mężczyzna był upojony alkoholem.



21.10.2014 około godziny 11:25 strażnicy miejscy zajęli się bezdomnym, którego zabrali ze
szpitala i umieścili w ośrodku dla bezdomnych w pobliżu Szczecinka.



25.10.2014 r. około godziny 13:35 strażnicy zostali wezwani na ul: Wodociągową gdzie od
kilku godzin błąkała się starsza kobieta ubrana jedynie w letnie ubranie. Na miejsce wezwano
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karetkę pogotowia a następnie po zbadaniu i ustaleniu adresu zamieszkania kobieta została
odwieziona do miejsca zamieszkania.


30.10.2014 r. około godziny 15:20 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację o dwóch
mężczyznach którzy na terenie wieży przy cmentarzu dokonują kradzieży kabli. Po
przyjechaniu na miejsce strażnicy ujęli dwóch mężczyzn. Jeden z nich posiadał przy sobie
torbę z narzędziami do cięcia metalu. Na miejscu strażnicy ujawnili wykopane z ziemi
przewody elektryczne z widocznymi świeżymi śladami cięcia. Obu mężczyzn przekazano Policji.



5.11.2014 około godziny 20 strażnicy udzielali pomocy załodze karetki pogotowia. Interwencja
dotyczyła mężczyzny leżącego przy skrzyżowaniu ulic Jeziornej i Jasnej. Mężczyzna został
przewieziony do miejsca zamieszkania.



8.11.2014 około godziny 17:10 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczną informację o
mężczyźnie leżącym pry ul: Winnicznej. Jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyzna ten został
napadnięty i pobity. Na miejscu strażnicy zastali sześćdziesięcioletniego mężczyznę leżącego
zakrwawionego, z rozciętym łukiem brwiowym i innymi obrażeniami. Jak wynikało z relacji
tego mężczyzny został zaatakowany przez szczupłego mężczyznę. Mężczyzna ten miał mu
przeszukać kieszenie ale nic nie zabrał. Na miejsce strażnicy wezwali karetkę pogotowia
ratunkowego oraz policję. Pobity został zabrany do szpitala.



16.11.2014 około godziny 11 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację o złamaniu ciszy
wyborczej przez grupę osób rozdających ulotki przed jednym z kościołów. Sprawcy zdołali
uciec jednak został ustalony numer rejestracyjny pojazdu którym się poruszali. Sporawa
została przekazana policji.



17.11.2014 około godziny 14:35 strażnicy zostali wezwani na przystanek autobusowy celem
udzielenia pomocy dla zespołu ratunkowego udzielającego pomocy pijanemu mężczyźnie,
który przewracając się pokaleczył. Mężczyzna ten po udzieleniu mu pierwszej pomocy został
przewieziony do miejsca zamieszkania.



19.11.2014 około godziny 22:20 interwencja w klatce schodowej jednego z bloków gdzie leżał
pijany mężczyzna. Po obudzeniu go został odwieziony do noclegowni gdzie pozostał na noc.



21.11.2014 około godziny 17:15 interwencja na ulicy Ordona wobec mężczyzny idącego
środkiem jezdni a następnie skrzyżowania z ruchem okrężnym tamując ruch. Zatrzymany
tłumaczył się, że napalił się za dużo zioła i chodnik stał się dla niego za wąski. Na mężczyznę
zostanie sporządzony wniosek o ukaranie.



23.11.2014 około godziny 21:20 interwencja wobec mężczyzny śpiącego na ławce w parku
miejskim. W związku z tym, że strażnicy nie mogli go dobudzić na miejsce została wezwana
załoga karetki pogotowia ratunkowego, która mężczyznę zabrała do szpitala.



25.11.2014 około godziny 17:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na
interwencję do mężczyzny, który na wiadukcie kolejowym przy ul: Szczecińskiej wstrzymuje
ruch pociągów. Po przyjeździe na miejsce patrol zastał mężczyznę stojącego na torach
kolejowych. Jego wygląd i zachowanie wskazywało na użycie środków odurzających.
Mężczyzna powtarzał, że chce się zabić. Podczas zbliżania się do niego strażników wyciągnął
pas od spodni i zaczął nim atakować. Po chwili zeskoczył z wiaduktu na jezdnię drogi
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przebiegającej pod wiaduktem powodując tam zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Tam został przez strażników obezwładniony i przekazany policji.


1.12.2014 r. około godziny 22:15 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie
o mężczyźnie śpiącym w klatce schodowej jednego z bloków. Przybyły na miejsce patrol zastał
tam mężczyznę upojonego alkoholem, który nie mógł ustać na nogach. Mężczyzna ten został
przewieziony do szpitala.



4.12.2014 około godziny 9:50 strażnicy zostali wezwani na interwencję do szpitala gdzie
bezdomny po udzieleniu mu pomocy odmówił opuszczenia poczekalni. Bezdomny ten został
przez strażników umieszczony w noclegowni.



4.12.2014 około godziny 17:00 strażnicy otrzymali wezwanie do bezdomnego przebywającego
w oddziale ratunkowym szpitala. Bezdomny po udzieleniu mu pomocy lekarskiej został przez
strażników umieszczony w noclegowni



10.12.2014 około godziny 14:55 patrol Straży Miejskiej na ulicy Szczecińskiej zatrzymał do
kontroli rowerzystę, który poruszał się zygzakiem. Jak się okazało rowerzysta znajdował się
w stanie nietrzeźwości. Został przekazany Policji.



13.12.2014 około godziny 15:35 strażnicy miejscy patrolując park miejski zauważyli
rowerzystę jadącego zygzakiem, który z ulicy Ordona skręcił w ulicę Zamkową. Następnie
rowerzysta ten pojechał w kierunku Placu Wolności oraz 9 Maja gdzie został zatrzymany do
kontroli. Jak się okazało w wydychanym powietrzu miał około 3 promili alkoholu. Mężczyzna
ten został przekazany Policji.



15.12.2014 około godziny 18:30 strażnicy zostali wezwani do przypadku gdzie pies biegający
samopas wbiegł na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód w wyniku czego
został potrącony. Kierująca samochodem, która usiłowała psu udzielić pomocy została przez
niego ugryziona. Ustalono właściciela psa i jak się okazało pies nie posiadał aktualnych
szczepień przeciwko wściekliźnie. Finał sprawy będzie miał miejsce w sądzie.



15.12.2014 około godziny 19:00 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę Wyszyńskiego
zauważył dwóch rowerzystów, którzy jechali w sposób niebezpieczny, na jednym kole
pomiędzy przechodniami, bez wymaganego oświetlenia. Jak się okazało podczas ich kontroli
jeden z nich znajdował się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Mężczyzna ten został
przekazany patrolowi policji.



28.12.2014 około godziny 18:25 strażnicy zostali wezwani na interwencję do szpitala gdzie
zgłoszono awanturującego się mężczyznę. Na miejscu zastano znanego z wcześniejszych
interwencji mężczyznę, który dokonał zniszczenia łóżek szpitalnych, wyrwał klamkę. Jak
wynikało z relacji personelu mężczyzna ten skakał po pacjentach. Wraz z ratownikami
medycznymi obezwładniono go zakładając kajdanki. Następnie mężczyzna ten został
doprowadzony do zakładu opieki psychiatrycznej gdzie stwierdzono, że znajduje się pod
działaniem amfetaminy, marihuany oraz anabolików. Przy nim znaleziono sterydy. Mężczyzna
ten został przekazany Policji.



31.12.2014 około godziny 14:05 interwencja na ul: Wodociągowej gdzie na ulicy leżał
mężczyzna. Mężczyzna był tak pijany, że nie mógł poruszać się o własnych siłach. Został
doprowadzony do miejsca zamieszkania.
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3. Realizacja innych zadań wynikłych w toku służby

W roku 2014 mieszkańcy Szczecinka zgłosili 1498 różnego rodzaju interwencje. Najczęstsze
zgłoszenia dotyczyły zdarzeń związanych z wykroczeniami drogowymi (tamowania i utrudniania ruchu
lub parkowania w miejscach niedozwolonych) – bezpańskich zwierząt – 243 zgłoszenia, zakłócania
spokoju i porządku publicznego – 226 zgłoszeń, leżących pijanych osób - 149 zgłoszeń, spożywania
alkoholu w miejscach publicznych – 92 zgłoszenia, osób bezdomnych – 67 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 2014 strażnicy złapali lub przejęli 69 psów i jednego kota.
Zwierzęta te zostały umieszczone w schronisku dla zwierząt. Oprócz tego strażnicy
podejmowali inne interwencje w sprawie zwierząt potrąconych przez samochody, dzika
utopionego w jezierze Trzesiecko, łabędzia przymarzniętego do tafli lodu na jeziorze, bociana
w okolicy ul: Cichej, który miał połamane kończyny czy ptaka z połamanym skrzydłem.
Kontrolowali stan placów zabaw. Kontrolowali utrzymanie terenów miejskich. Skontrolowali
realizację 244 decyzje i 111 zezwoleń. Informowali o niedociągnięciach w oznakowaniu ulic o
zapadniętych chodnikach czy dziurach w ulicach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla
kierujących pojazdami i przechodniów. Informowali o przypadkach dewastacji urządzeń
komunalnych. Dyscyplinowali zarządców terenów do utrzymania ich we właściwym stanie.
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Wydział Planowania Przestrzennego Urbanistycznego i Architektury – 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, Zastępca Komendanta występuje jako kurator dla osób
wymeldowywanych w sądzie.



Wydział Planowania i Księgowości – przekazywanie sprawozdań z tytułu dochodów
z mandatów, kontrole targowiska oraz podejmowanie interwencji wobec osób odmawiających
ponoszenia opłat targowych.



Wydział Organizacyjny – kontrole placówek handlowych związanych z legalnością sprzedaży
alkoholu.



Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – współpraca przy różnego rodzaju
zdarzeniach. Wykonywanie kontroli w związku z uciążliwością Kronospanu. W roku 2014
przekazano do Urzędu Miasta 26 notatek z interwencji podejmowanych w sprawie zadymienia
miasta przez firmę Kronospan. Strażnicy kontrolowali przypadki wypalania odpadów.
Informowali o przypadkach zanieczyszczania jeziora, zadymienia miasta, zalegającego
smrodu, pożarach oraz zdarzeniach nadzwyczajnych. Strażnicy zabezpieczali również sprawną
pracę komisji poborowych. Następowała wymiana informacji o zdarzeniach mających miejsce
na terenie miasta np. znalezienie niewybuchów, pożary i inne zdarzenia.



Inspektor ochrony środowiska – W roku 2011 zostały wydane strażnikom upoważnienia do
kontroli przydomowych kotłowni na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.
W roku 2014 strażnicy przeprowadzili 34 kontrole przydomowych kotłowni w związku ze
zgłoszeniami dotyczącymi spalania w nich materiałów zabronionych. W 17 przypadkach
zgłoszenia nie zostały potwierdzone w 14 przypadkach zastosowano pouczenia a w dwóch
przypadkach skierowano wnioski o ukaranie sprawców wypalania do Sądu Rejonowego
w Szczecinku, w jednym przypadku nałożono mandat karny.

W jednym wypadku Straż Miejska w Szczecinku złożyła wniosek do Miejskiej Komisji do spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe mężczyzny
wobec,

którego

nagminnie

podejmowane

były

interwencje.

Strażnicy

miejscy

w

okresie

przedwyborczym zabezpieczali karty do głosowania oraz zabezpieczali Urząd Miasta aż do czasu
przekazania kart z głosowania do Okręgowej Komisji Wyborczej. 15 strażników było wyznaczonych do
ochrony lokali wyborczych i w dniu 7.11.2014 r. brali oni udział w szkoleniu zorganizowanym przez
Komendę Powiatową Policji w Szczecinku.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Współpraca z OSiR ograniczyła się jedynie do zabezpieczania organizowanych imprez.
27.04.2014 Biegi Osińskiego – zabezpieczało 9 strażników
10.05.2014 Mecz Darzbór – Wielim - 4 strażników
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej


Kontrolowano miejsca przetrzymywania bezpańskich kotów;



Udzielono asysty przy 7 eksmisjach, przejęciach lokali oraz wejściach do mieszkań i innych
pomieszczeń.



Przeprowadzano

rozmowy

ostrzegawcze

z

osobami,

które

nieprzestrzegają

swoich

obowiązków przy trzymaniu psów.


Kontrolowano tereny z uwagi na ich zaśmiecenie.



Kontrolowano warunki utrzymywania psów



Na prośbę ZGM kontrolowano pustostany na terenie miasta.



Kontrolowano umowy na wywóz nieczystości



Przekazywano informacje o uciążliwych lokatorach.



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

-

Strażnicy rozdawali mieszkańcom woreczki na psie odchody oraz prowadzili rozmowy
uświadamiające o obowiązku sprzątania odchodów po zwierzętach.

-

Podczas pikniku ekologicznego prowadzona była pogadanka na temat obowiązku
sprzątania po swoich zwierzętach, segregowania śmieci oraz innych obowiązkach
porządkowych.

-

Strażnicy zabezpieczali bezpieczeństwo podczas prowadzonej wycinki drzew min. Przy ul:
Powstańców Wielkopolskich, 3 Maja i ulicy Parkowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W okresie zimowym z pracownikiem MOPS zajmującym się problemem bezdomności były
wykonywane kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, podczas których informowano ich
o możliwościach noclegu, kąpieli, prania itp. W porozumieniu z MOPS strażnicy umieszczali osoby
w ośrodkach dla bezdomnych. W roku 2014 w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili 25 osób
w tym również na prośbę MOPS w ośrodku dla bezdomnych w Linowie. Przez cały rok przekazywane
są informacje o osobach, które są klientami ośrodka. Przekazywane były informacje na temat osób
bezradnych, chorych, które wymagają udzielenia im pomocy. Obecnie jeden strażnik uczestniczy
w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej powoływanego
przez Burmistrza Miasta. W roku 2014 uczestniczył w 11 spotkaniach tego zespołu.
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Miejska Jednostka Obsługi Oświaty
Na potrzeby Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty strażnicy skontrolowali realizację obowiązku
szkolnego przez uczniów.
4. 2. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

SAPiK
Współpraca z SAPiKIEM polega na zabezpieczaniu imprez kulturalnych na terenie miasta
Szczecinek oraz na wykonywaniu na ich potrzeby konwojów kasjerki z pieniędzmi. Strażnicy
zabezpieczali następujące imprezy organizowane przez SAPIK:


12.01.2014 zabezpieczenie WOŚP oraz konwój zebranych pieniędzy 10 strażników



8-9.03.2014 zabezpieczenie ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego – 6 strażników wraz
z konwojem kasy



21.03.2014 zabezpieczenie imprezy Szczecinek szuka wiosny – SAPIK



13.04.2014 Orszak Niedzieli Palmowej – 2 strażników



25.04.2014 Przegląd kapel rockowych w Kinie Sapik – 2 strażników



1.05.2014 Piknik europejski SAPIK – 2 strażników



3.05.2014 uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja - 2 strażników



9.05.2014 ognisko na Mysiej Wyspie – 2 strażników



1.06.2014 zabezpieczenie Dnia Dziecka – 2 strażników.



8.06.2014 zabezpieczenie turnieju tańca towarzyskiego oraz wykonanie konwoju z zebranymi
pieniędzmi – 4 strażników.



14.06.2014 zabezpieczenie imprezy Dobra Muzyka Muszla koncertowa - 2 strażników



23.06.2014 Zakończenie roku sekcji i klubów SAPIK Plac Wolności – 2 strażników.



4.07.2014 I Ogólnopolski Polo TV Hit Festiwal - 7 strażników



5.07.2014 Koncert Imieniny Miasta - 6 strażników



6.07. Turniej szermierki – 2 strażników



6.07.2014 Festiwal balonowy – 2 strażników



11.07.2014 otwarcie targowiska – 2 strażników



19.07.2014 zabezpieczenie pikniku charytatywnego – 2 strażników oraz konwój zebranych
pieniędzy



25-27.07 Art. Piknik Hit HAT Festiwal (Sapik) - po 2 strażników



28.07.2014 impreza dla dzieci organizowana przez SAPIK – 2 strażników



2.08.2014 Turniej Leśników (SAPIK) – 2 strażników



15.08.2014 Pojazdy Militarne na Placu Wolności oraz składanie kwiatów na cmentarzu, konwój
pojazdów – 4 strażników



22.08.2014 Powiatowy Dzień Bliźniaka – 2 strażników



23.08.2014 Materia Fest – 2 strażników



30.08.2014 „Letnia Scena ESKI” – 6 strażników



26.09.2014 Impreza SzLOTu i SAPIK-u „Naokoło jest wesoło” – 2 strażników
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21.12.2014 Turniej Tańca Towarzyskiego – 2 strażników z konwojem pieniędzy

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
Współpraca ze SzLOTem ograniczała się do pomocy i zabezpieczeniu organizowanych przez
nich imprez:


9.03. zabezpieczenie morsowiska – 2 strażników



13.06.2014 Smoki 2014 – 2 strażników



26-28.06 Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie i Wakeskate - codziennie po 2 strażników



18-20.07.2014 zabezpieczenie „Projektu Plaża” przez 3 dni po 5 strażników



26.09.2014 Impreza SzLOTu i SAPIK-u „Naokoło jest wesoło” – 2 strażników

SANEPID
Współpraca polega na kontrolowaniu handlu ulicznego, handlu grzybami. Strażniczka wraz z
pracownikiem SANEPID prowadziła wspólne zajęcia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na ul:
Staszica.

Starostwo Powiatowe
Strażnicy Miejscy uczestniczyli w działaniach pod hasłem „bezpieczne Ferie Zimowe 2014” kontrolując
miejsca grupowania się nieletnich, tereny jeziora Trzesiecko. Udział w pracach Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. Przekazywanie uwag dotyczących 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. Na bieżąco współpracujemy z Dyrektorem Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego wymieniając informacje na temat oznakowania ulic w mieście.



W dniu 7.03.2014 strażnicy zabezpieczali Przemarsz „Solidarni z Ukrainą”.



W dniu 8 maja 2014 Strażnicy zabezpieczyli uroczystości odbywające się na cmentarzu
komunalnym z okazji zakończenia II Wojny światowej.



1.09.2014 rocznica wybuchu II Wojny Światowej 2 strażników.



26.09.2014 uroczystości organizowane przez starostwo w 75 rocznicę powstania Podziemnego
Państwa Polskiego

Komendant bierze udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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Szkoły
W roku 2014 strażnicy przeprowadzili 24 rozmowy ostrzegawcze z uczniami sprawiającymi
trudności

wychowawcze.

Zabezpieczono

3

imprezy

szkolne.

Przeprowadzili

17

spotkań

z przedszkolakami oraz uczniami najmłodszych klas szkół podstawowych połączonych z pogadankami
na temat zachowania się w sytuacjach zagrożeń oraz pokazem sprzętu posiadanego przez Straż
Miejską. Przeprowadzono 6 pogadanek na temat zachowania się w sytuacjach zagrożeń w klasach
I-III w siedzibie Straży Miejskiej. Pogadanki te były połączone z prezentacją pracy i wyposażenia
Straży Miejskiej. Przeprowadzono 32 pogadanki z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów na temat
odpowiedzialności prawno-karnej oraz cyberprzemocy. W Szkole Podstawowej nr 7 strażniczka
prowadziła zajęcia z klasami IV-V przygotowującymi do egzaminu na kartę rowerową oraz
uczestniczyła w egzaminach na kartę rowerową. 2.04.2014 r. w ramach Dnia Przedsiębiorczości grupa
uczniów z Zespołu Szkół nr 3 zapoznała się z pracą strażników miejskich. 29.04.2014 pogadanka
z uczniami klasy VI SP 6 na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. 16.05 oraz 27.05 odbyły się
spotkania w SP-4 i przedszkolu połączone z pogadankami i prezentacja pracy Straży Miejskiej.
17.06.2014 r. strażnik brał udział w posiedzeniu stałego zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka
w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie. 25.06.2014 w

siedzibie Straży Miejskiej odbyły się

zajęcia dla 50 uczniów Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym Borze. 31.07.2014 r. oraz 10.10.2014
r. przeprowadzono pogadankę z wychowankami Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie na temat
zachowania bezpieczeństwa, odpowiedzialności za czyny karalne oraz bezpiecznego poruszania się po
drogach. W okresie przedświątecznym zostało przeprowadzonych 20 spotkań z uczniami, na których
został poruszony problem zachowania bezpieczeństwa w tym okresie w szczególności używania
środków pirotechnicznych. Spotkania odbyły się również z świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej
przez Siostry Zakonne. W dni odbywania się zajęć lekcyjnych przez cały rok strażnicy zabezpieczali
przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 7 umożliwiając dzieciom bezpieczne dojście do
szkoły a od września 2014 r. takie zabezpieczenie przejść dla pieszych miało również miejsce przy
Szkole Podstawowej nr 4.
Oprócz w/w zajęć strażnicy brali udział w spotkaniach ewaluacyjnych w SP-7, GP-3, GP-1.
18.09.2014 strażnicy zabezpieczali uroczystości szkolne w I LO – Elżbietanki. 27.09.2014 dwóch
strażników zabezpieczało zawody organizowane przez Zespół Szkół im. KEN - Zorientowany
Matematyk
Ujęto również 27 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu. 21 nieletnich zostało
ujętych w związku z dokonanymi przez nich kradzieżami, niszczeniami mienia czy innymi czynami
świadczącymi o ich demoralizacji. 7 nieletnich zostało ujętych w trakcie narkotyzowania się lub pod
wpływem środków odurzających, 5 nieletnich zostało ujętych z narkotykami. Czwórka nieletnich
została ujęta w sytuacji, kiedy wtargnęli na teren szkoły i wywołali tam awanturę. Bulwersującym
przypadkiem było podjęcie interwencji w stosunku do ojca i jego nieletniego syna w sytuacji, gdy
razem spożywali alkohol. 4.07.2014 szesnastolatka 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
16.07.2014 nieletnia odurzona środkami odurzającymi przekazana dla załogi karetki pogotowia.
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18.07.2014 r. około godziny 20:45 patrol straży miejskiej udał się na interwencję dotyczącą
spożywania alkoholu oraz rozbijania butelek na ul: Bohaterów Stalingradu. Na miejscu grupa
młodzieży wskazała młodego mężczyznę, który przeraźliwie krzyczał. Na widok patrolu zaczął
znieważać strażników słowami obelżywymi. Przy próbach podejścia do niego uciekał przewracając się.
Mieszkańcy posesji byli wystraszeni jego zachowaniem prosili aby go zabrać. Po krótkim pościgu
mężczyzna ten został ujęty i obezwładniony na ulicy Emilii Plater. W dalszym ciągu był niezwykle
agresywny i wulgarny. Na miejsce wezwano patrol Policji jednak jak zwykle był on bardzo zajęty,
w związku z czym mężczyznę tego przewieziono do KPP w Szczecinku. W międzyczasie na miejscu
zjawiła się jego matka, która wraz z załogą radiowozu i zatrzymanym mężczyzną pojechała do KPP.
Pomimo obecności matki mężczyzna ten uderzą głową w ścianę samochodu. W trakcie przewożenia
groził i ubliżał strażnikom. Na polecenie dyżurnego KPP mężczyzna ten został przekazany matce. Po
przekazaniu go matce w dalszym ciągu groził i ubliżał strażnikom. Tego samego dnia około godziny
23:10 miała miejsce kolejna interwencja z udziałem tego mężczyzny. Przed wejściem na plażę miejską
podczas trwającej imprezy biegał półnagi i wszczynał awanturę. Został ujęty i obezwładniony przez
strażników. 7.08.2014 nietrzeźwy nieletni rowerzysta (16 lat 0,59 mg/l).
Kościoły i organizacje pozarządowe
Współpraca ogranicza się głównie do zabezpieczenia różnego rodzaju uroczystości i imprez
przez strażników miejskich.


6.01.2014 zabezpieczenie Orszaku Trzech Króli – 2 strażników



25.02.2014 zabezpieczenie mszy charyzmatyków – 2 strażników



1.04.2014 zabezpieczenie uroczystości ZHP – 2 strażników



11.04.2014 jarmark twórczości osób niepełnosprawnych – 2 strażników



13.04.2014 Orszak Niedzieli Palmowej – 2 strażników



16.04.2014 Pola Nadziei 4 strażników



8.05.2014 jarmark twórczości osób niepełnosprawnych – 2 strażników



10.05.2014 koncert w Garagu – patrol mieszany



17.05.2014 Noc w Muzeum – 2 strażników



22.05.- 25.05.2014 Zabezpieczenie wyborów



31.05. 2014 Ogólnopolski Festiwal Koszykówki Ulicznej – 2 strażników



1.06.2014 marsz dla życia i rodziny – 2 strażników



14.06.2014 festyn parafialny ślusarnia – 2 strażników



19.06.2014 2 x Procesja boże ciało , Św Rozalii i Franciszka z Asyżu – 4 strażników



20.06.2014 koncert w Garagu



6.09.2014 Przemarsz bractw kurkowych – 4 strażników



7.09.2014 Rozaliada – 2 strażników



13.09.2014 Spotkanie integracyjne ul: Połczyńska organizowane przez Stowarzyszenie Razem
Możemy Więcej – 2 strażników



19.09.2014 Turniej Przedszkolaka – 2 strażników



13.12.2014 zbiórka publiczna Drużyna Świętego Mikołaja – Fundusz Tratwa
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16.12.2014 Kiermasz twórczości osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet –
2 strażników

Straże miejskie
Na prośby straży miejskich z terenu Polski w roku 2014 strażnicy miejscy ze Szczecinka
dokonali 242 doręczenia korespondencji, przesłuchania lub wykonali inne czynności z osobami, wobec
których wykonywane są postępowania w sprawach o wykroczenia. Tak samo, wielokrotnie
zwracaliśmy się o pomoc w ustaleniach adresów zamieszkania czy doręczenia korespondencji dla
osób, które unikają odbierania wysyłanej im przez nas korespondencji.
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczecinku
W pierwszym półroczu roku 2013 r. strażnicy brali udział w zabezpieczaniu następujących zdarzeń:


22.01.2014 Pożar kontenera na śmieci ul: Koszalińska



15.02.2014 Pożar dwóch altanek ul: Rybacka



7.03.2014 asysta i zapewnienie bezpieczeństwa dla PSP przy wycince drzewa ul: Myśliwska



7.03.2014 przymarznięty łabędź do jeziora powiadomiono PSP i weterynarza



15.03.2014 asysta dla PSP przy gaszeniu altanki na terenie ogrodów działkowych.



26.05.2014 zabezpieczenie miejsca wycieku nieznanej substancji Pl Wolności 7



7.07.2014 zabezpieczenie pożaru na ul: Koszalińska 43



10/11.07.2014 zabezpieczenie miejsca znalezienia niewybuchu



10.07.2014 na prośbę PSP zabezpieczenie zerwanej linii energetycznej na Bugnie



19.07.2014 r. 21:40 pożar drzewa w parku.



18.09.2014 zabezpieczenie miejsca akcji gaszenia pożaru ul: Słupska



29.09.2014 zabezpieczenie miejsca znalezienia min przeciwczołgowych.

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
Od początku roku 2008 strażnicy miejscy pracują przez całą dobę. Na trzeciej zmianie
strażnicy pełnili służbę w patrolach mieszanych z policjantami lub samodzielnie. Każdej nocy do
wspólnych służb z policjantami kierowanych jest strażnik wraz z radiowozem. W roku 2014 wykonano
304 wspólne 8 godzinnych patroli z policjantami. Wspólne służby nie były wystawiane jedynie, gdy
brakowało do nich policjantów lub z powodu nawału imprez organizowanych w mieście. Wtedy patrol
zmotoryzowany składał się wyłącznie ze strażników miejskich. Dyżurny straży Miejskiej pracuje całą
dobę w siedzibie straży. Na bieżąco przekazywane są informacje na temat zdarzeń będących w
zainteresowaniu policji. Przy nawałach zdarzeń udzielana jest doraźna pomoc polegająca na przykład
na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, zabezpieczaniu miejsc znalezienia niewybuchów, zatrzymywaniu
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osób ujętych przez ochronę sklepów podejmowaniu różnych interwencji w przypadku braku patrolu
policyjnego. Przy planowaniu zadań do służb uwzględniane są sugestie ze strony Policji. Dnia
3.05.2014 strażnicy zabezpieczali miejsca potrącenia mężczyzny. 21.06.2014 zabezpieczali miejsce
kolizji. W czerwcu zabezpieczali miejsca znalezienia niewybuchu przy ul: Leśnej. 10/11.07.2014
zabezpieczenie miejsca znalezienia niewybuchu. 15.08.2014 21:10 miejsce wypadku pijany rowerzysta
spadł z roweru uderzając głową w metalową barierkę. 29.09.2014 zabezpieczenie miejsca znalezienia
min przeciwczołgowych.
7 listopada 2014 r. 15 strażników brało udział w szkoleniu prowadzonym w Komendzie
Powiatowej Policji w Szczecinku dla osób wyznaczonych do ochrony lokali wyborczych.
Oprócz wymienionych, Straż Miejska współpracowała z wieloma innymi instytucjami
w różnych zakresach. Z pracownikami administracji budynków PKP strażnicy kontrolowali opuszczone
budynki PKP, udzielano im pomocy przy opróżnianiu bezprawnie zajmowanych pustostanów.
Współpracowaliśmy z firmami ochrony osób i mienia przy zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez
odbywających się w mieście a dodatkowo 84 wspólne patrole w noce z piątków na soboty i z sobót na
niedziele w centrum miasta. Na potrzeby sądów i prokuratur dokonaliśmy ustaleń w 40 sprawach,
najczęściej były to zapytania o podejmowane interwencje. Straż Miejska włączyła się również do
projektu „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach Partnerstwa Lokalnego „Wspólnie”

