
  

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU  

W ROKU 2016 

 

1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych 

 

W roku 2016 strażnicy miejscy pracowali przez całą dobę na III zmiany. Ciągłość służby 

zapewniana jest przez minimum jeden patrol zmotoryzowany, dyżurnego oraz obsługę monitoringu 

wizyjnego. W pierwszym półroczu Komenda Powiatowa Policji nie wykazywała chęci współdziałania  

i wystawiania wspólnych patroli. W drugim półroczu po zmianie Komendanta Powiatowego Policji, 

wspólnie z policjantami zrealizowano 11 wspólnych patroli w tym trzy podczas zabezpieczenia 

koncertu Letnia Scena Eski w dniu 22.07.2016 r. 

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

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

obsługujących monitoring to osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych. 

Przygotowując się do przyjęcia tych osób przeprowadziliśmy ich szkolenie prowadząc jednocześnie 

selekcję. Obecnie jest to grupa osób, która sprawdza się przy tej pracy, wykonując ją sumiennie  

i rzetelnie. 

Na dzień 31.12.2016 r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 38 osobowej tj. 

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

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

monitoringu miejskiego w ramach robót publicznych.  

Praktycznie przez cały rok 2016 posiadaliśmy 2 wakaty. Pomimo kilkukrotnie prowadzonych 

naborów, dopiero na koniec roku udało się uzupełnić stan etatowy strażników z tym, że jedna osoba 

rozpocznie pracę dopiero w roku 2017. Osoby te przejdą szkolenie dopiero w trakcie roku 2017. Dwie 

strażniczki przebywały na zwolnieniach lekarskich w związku z ciążami, a następnie na urlopach 

macierzyńskich. Dodatkowo jeden strażnik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w związku 

z jego chorobą. W ciągu roku, z pracy w straży odeszło 4 doświadczonych strażników. Jeden przeszedł 

na emeryturę a dwóch rozpoczęło służbę w Policji. Obecnie jeden strażnik odbywa przeszkolenie 

podstawowe. Taki stan rzeczy przy obecnym stanie etatowym jest zauważalny przy wystawianiu służb 

do zabezpieczenia imprez. Wystawienie służb całodobowych oraz zabezpieczenie wszystkich imprez, 

które miały miejsce w mieście jest realizowane ogromnym wysiłkiem.  

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 o wiele lepsze warunki 

płacy oraz warunki socjalne. Służby te, przy naborze preferują osoby z takim przygotowaniem do 

pełnienia służby. Sytuacja ta powoduje potrzebę szkolenia coraz to nowych osób. Jesteśmy zmuszeni 

wystawiać patrole składające się z osób, które nie zostały w pełni przygotowane do wykonywania tego 

rodzaju pracy. Z uwagi na ciągłą rotację niemożliwym jest łączenie w patrole strażników 

niedoświadczonych z tymi, którzy już nabyli doświadczenie w pracy. Często tacy są zmuszeni do 



  

nabywania doświadczenia samemu a z tym wiążą się również sytuacje i takie gdzie, zawodzą nerwy 

lub doświadczenie. 

Analiza realizacji podstawowych czynności administracyjno – porządkowych w roku 2016 r. 

przedstawia się następująco.  

Nakładanie mandatów karnych przez Straż Miejską reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy 

straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208 

poz. 2026) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 listopada 

2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje 

wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zmianami).  

W związku z zabraniem uprawnień do stosowania fotoradarów oraz uprawnień oskarżyciela 

publicznego dotyczących ścigania wykroczeń ujawnionych za pomocą tych urządzeń, od końca 2015 

roku nie stosujemy fotoradarów. Maszt przy ul: Pilskiej został zdemontowany. Aby zlikwidować 

oznakowania miejsc, w których były dokonywane pomiary prędkości zostały przygotowane projekty 

zmian organizacji ruchu. Po ich zatwierdzeniu zostało zlikwidowane oznakowanie miejsc dokonywania 

pomiarów prędkości. Pomimo ogłoszeń w mediach o ofercie sprzedaży fotoradarów nie było żadnego 

zainteresowania ich kupnem. 

W roku 2016 strażnicy miejscy ujawnili 5 649 wykroczeń, z tego w 3 560 przypadkach zastosowali 

pouczenia, w 1 337 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 105 690, 00 zł, w 649 

przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku  

II Wydział Karny a 103 sprawy zostały przekazane innym instytucjom.  

 

Tabela nr 1 

Ilość wykroczeń w latach 2014, 2015 i 2016 

 

 2014 2015 2016 

Liczba ujawnionych wykroczeń 20 664 12 345 5 649 

Pouczenia 7 085 4 818 3 560 

Postępowanie mandatowe 10 416 5 653 1 337 

MK na kwotę 1 336 850 703 300 105 690 

Wnioski o ukaranie 3 099 1 687 649 

Przekazano innym instytucjom 64 187 103 

  

 Taki spadek ilości ujawnionych wykroczeń jest wywołany zmianą przepisów dotyczących 

stosowania fotoradarów. Po zmianie przepisów do KPP Szczecinek zostało przekazanych 1893 

niezakończonych spraw o wykroczenia ujawnione fotoradarami do dalszego prowadzenia. Dodatkowo 

wpływ ma również olbrzymia rotacja wśród strażników oraz absencje chorobowe, o czym jest 

wspomniane na początku tej części sprawozdania. 



  

 

Tabela nr 2 

Ewidencja ujawnionych wykroczeń Straży Miejskiej w Szczecinku w roku 2016 

L.p. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

Środki 

oddziaływa

nia  

wychowaw

czego 

(art.41 

k.w.) 

Mandat 

Wnioski 

do sądu 

Sprawy 

przekazane 

innym 

organom lub 

instytucjom 

Razem 
Liczba Kwota 

1. Ustawie - Kodeks wykroczeń 2 297 538 49 700,00 628 53 3 516 

  

a) 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

484 75 9 650,00 413 11 983 

b) 

wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 

2 7 1 450,00 1 - 10 

c) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
214 67 5 400,00 9 14 304 

d) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji, w tym: 

992 218 20 250,00 22 16 1 248 

e) wykroczenia przeciwko osobie - - - - - - 

f) 
wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
- - - - - - 

g) 
wykroczenia przeciwko 

mieniu 
- - - - 2 2 

h) 
wykroczenia przeciwko 

interesom konsumentów 
- - - - - - 

i) 
wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
333 72 6 000 176 7 588 

j) 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

272 99 6 950 7 3 381 

k) 
szkodnictwo leśne, polne i 

ogrodowe 
- - - - - - 

2. 
Przepisach wprowadzające Kodeks 

pracy 
- - - - - - 

3. 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
781 527 40 220,00 2 17 1 327 

4. 

Ustawa o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

359 245 13 520,00 14 - 618 

5. 
Ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 
110 26 2 200,00 - 33 169 

6. Ustawie o ochronie zwierząt - - - - - - 

7. Ustawa o odpadach - - - 2 - 2 

8. 
Ustawie – Prawo ochrony 

środowiska 
- - - - - - 



  

9. Ustawie – Prawo o miarach - - - - - - 

10. Ustawie – Prawo wodne - - - - - - 

11. Ustawie o transporcie publicznym - - - - - - 

12. 
Ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 
- - - - - - 

13. 

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt 

- - - - - - 

14. Ustawa o ochronie przyrody - - - - - - 

15. 
Ustawa o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
- - - - - - 

16.  

Ustawie o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych 

- - - - - - 

17. 
Ustawa o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 
- - - - - - 

18. Ustawie i bateriach i akumulatorach - - - - - - 

19 Ustawie – Kodeks wyborczy - - - - - - 

20. 
Akty prawa miejscowego 

(przepisy porządkowe) 
13 1 50,00 3 - 17 

21. Innych - - - - - - 

Ogółem: 3 560 1 337 105 690,00 649 103 

  

5 649 

 

 
 

1.1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 

 

Z tego rozdziału kodeksu wykroczeń najczęściej ujawnianymi wykroczeniami były wykroczenia 

określone w art. 51§1 i 2 kw., (Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca 

spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym), 

54 kw., (Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym) i art. 

63a§1 kw., (Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, 

afisz, apel, ulotkę napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody 

zarządzającego tym miejscem) w tym dziale wykroczeń mieszczą się również wykroczenia polegające 

na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Każdorazowo spożywanie alkoholu w miejscu 

publicznym przy sporządzaniu wniosków o ukaranie jest kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju  

i porządku publicznego. Większość osób popełniających tego typu wykroczenia to osoby bezdomne 

albo nieposiadające stałego źródła zarobku czy ujmowane po raz kolejny na takim wykroczeniu. 

Stosowanie takiej kwalifikacji pozwala na wymierzanie przez sąd kar ograniczenia wolności lub 

pozbawienia wolności, co w przypadku kwalifikacji wprost z art. 43´ u. 1 Ustawy o wychowaniu  



  

w trzeźwości jest niemożliwe. W roku 2016 strażnicy miejscy ujawnili 983 tego typu wykroczeń z tego 

w 484 przypadkach zastosowali pouczenia, w 75 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe 

na kwotę 9 650 zł, skierowano również 413 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku 

II Wydział Karny, 11 spraw przekazano innym instytucjom.  

Tabela nr 3 

Wykroczenia p-ko porządkowi i spokojowi publicznemu w roku 2014, 2015  

i 2016. 

 2014 2015 2016 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 802 1 219 983 

Pouczenia 1 368 872 484 

Postępowanie mandatowe 41 46 75 

MK na kwotę 4 750 5 800 9 650 

Wnioski o ukaranie 379 281 413 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

14 20 11 

 

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 2016 strażnicy miejscy z tego rozdziału ujawnili 304 wykroczenia z tego w 214 

przypadkach zastosowali pouczenia, w 67 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na 

kwotę 5 400 zł, skierowali 9 wniosków o ukaranie i 14 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 zbyt wysoki jak na warunki materialne mieszkańców Szczecinka  

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

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

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

się ilość psów bezpańskich.  

 

 

 

 

 

 



  

Tabela nr 4 

Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu osób i mienia w roku 2014, 2015 i 2016 

 2014 2015 2016 

Liczba ujawnionych wykroczeń 286 110 304 

Pouczenia 251 82 214 

Postępowanie mandatowe 23 16 67 

MK na kwotę 2 250 2 050 5 400 

Wnioski o ukaranie 7 4 9 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

5 8 14 

 

1.3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

 

Najczęściej ujawnianymi przez strażników miejskich wykroczeniami z tego rozdziału były 

wykroczenia określone w art. 88 kw., (Kto na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania prowadzi 

pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami 

oświetlenia), art., 90 kw., (Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie 

zamieszkania), art. 92. §1 kw., (Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału 

lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego),  

art. 97 kw., (Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na 

drogach publicznych). 

Najczęściej popełnianymi wykroczeniami przez kierowców były: 

- parkowanie samochodów w sposób tamujący dojazdy i wyjazdy; 

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

- niestosowanie się do znaku drogowego - zakaz ruchu, 

 W roku 2016 Straż Miejska nie stosowała holowania pojazdów. W przypadku samochodów, 

których stan techniczny wskazywał na porzucenie strażnicy dyscyplinowali ich właścicieli. Podjęto 

czynności, które doprowadziły do dobrowolnego usunięcia przez właścicieli 7 samochodów. W związku 

z tym odpadła konieczność podejmowania decyzji o ich holowaniu. Założono blokady na koła 88 

samochodów.  

Ostatnia nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw pozbawiła straże 

miejskie możliwości stosowania fotoradarów. 

W roku 2016 ujawniono 1 248 tego typu wykroczeń, z czego w 992 przypadkach zastosowano 

pouczenia, w 218 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 20 250, 00 zł, 

skierowano 22 wnioski o ukaranie, 16 spraw przekazano innym instytucjom. 

 

 

 



  

Tabela nr 5 

Wykroczenia p-ko bezpieczeństwu w komunikacji w roku 2014, 2015 i 2016. 

 2014 2015 2016 

Liczba ujawnionych wykroczeń 13 950 8 147 1 248 

Pouczenia 1 927 1 606 992 

Postępowanie mandatowe 9 446 5 204 218 

MK na kwotę 1 273 200 669 350 20 250 

Wnioski o ukaranie 2 566 1 280 22 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

11 57 16 

 

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 2016 ujawniono 381 tego typu wykroczeń z tego w 272 przypadkach zastosowano 

pouczenia, w 99 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 6 950,00 zł, 

skierowano 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 3 sprawy przekazano innym 

instytucjom. 

 

Tabela nr 6 

Wykroczenia p-ko urządzeniom użytku publicznego w roku 2014, 2015 i 2016. 

 2014 2015 2016 

Liczba ujawnionych wykroczeń 774 445 381 

Pouczenia 628 386 272 

Postępowanie mandatowe 143 47 99 

MK na kwotę 7 650 2 650 6 950 

Wnioski o ukaranie 2 10 7 

Sprawy przekazane innym organom lub 
instytucjom 

1 2 3 



  

 

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

 

      Do najczęściej występujących wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

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

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

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

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

podawania”). 

Do stałych przedsięwzięć w tym zakresie należały: 

 stałe kontrole miejsc spożywania alkoholu, 

 represja karna wobec osób niestosujących się do przepisów. 

 

W roku 2016 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Straż Miejska 

w Szczecinku ujawniła 1 327 wykroczeń. Z tej liczby w 781 przypadkach zastosowano pouczenia,  

w 527 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 40 220,00 zł. Skierowano z przepisów tej 

ustawy 2 wnioski o ukaranie. 17 spraw przekazano innym instytucjom. Tak mała liczba kierowanych 

wniosków o ukaranie jest spowodowana 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 często spożywanie alkoholu w miejscach publicznych było kwalifikowane, jako 

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

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. 

 

Tabela nr 7 

Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w roku 2014, 2015 i 2016. 

 2014 2015 2016 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 557 1 300 1 327 

Pouczenia 1 024 1 023 781 

Postępowanie mandatowe 531 257 527 

MK na kwotę 34 950 17 600 40 220 

Wnioski o ukaranie 0 0 2 

Przekazano innym instytucjom 2 20 17 

 

 



  

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 roku 2016 z wymienionego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 588 wykroczeń. Z tej 

liczby w 333 przypadkach zastosowano pouczenia, w 72 przypadkach postępowanie mandatowe na 

kwotę 6 000,00 zł, skierowano również 176 wniosków o ukaranie i 7 spraw przekazano innym 

instytucjom. 

 

Tabela nr 8 

Wykroczenia p-ko obyczajności publicznej w roku 2014, 2015 i 2016. 

 2014 2015 2016 

Liczba ujawnionych wykroczeń 1 518 664 588 

Pouczenia 1 324 518 333 

Postępowanie mandatowe 67 28 72 

MK na kwotę 5 250 2 000 6 000 

Wnioski o ukaranie 125 98 176 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

2 20 7 

 

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

 

Straż Miejska w Szczecinku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/163/2015 z dnia  

14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Szczecinek, po stopnieniu śniegu kontrolowała utrzymanie czystości, zasad i sposobu usuwania 

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

W trakcie przeprowadzania kontroli właściciele posesji, gdzie odnotowano nieprawidłowości, 

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

W skrajnych przypadkach stosowano postępowanie mandatowe. Na bieżąco kontrolowane są umowy 

na wywóz nieczystości. 

Z przepisów wymienionej Ustawy w roku 2016 r ujawniono 169 wykroczeń, z czego w 110 

przypadkach zastosowano pouczenia, w 26 przypadkach mandaty karne na kwotę 2 200 zł  

i 33 spraw przekazano innym instytucjom.  

 



  

 

Tabela nr 9 

Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 

2014, 2015 i 2016 

 2014 2015 2016 

Liczba ujawnionych wykroczeń 235 135 169 

Pouczenia 199 84 110 

Postępowanie mandatowe 12 8 26 

MK na kwotę 750 850 2 200 

Wnioski o ukaranie 0 0 0 

Sprawy przekazane innym 
organom lub instytucjom 

24 43 33 

 

 
1.9. Monitoring 

 

Rok 2016 zamknął się liczbą 1408 zdarzeń ujawnionych przez operatorów kamer systemu 

monitoringu wizyjnego miasta. Strażnicy miejscy interweniowali w 1297 tych zdarzeniach, pozostałe 

były przekazywane do realizacji innym instytucjom (Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, SOK, ZGM, 

administratorom wspólnot mieszkaniowych).  

 Największa liczba ujawnionych zdarzeń – 712, dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych.  

 304 ujawnione zdarzenia związane były z nieprawidłowym parkowaniem samochodów,  

 114 ujawnionych zdarzeń to przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego.  

 Operatorzy ujawnili 56 zdarzeń dotyczących osób upojonych alkoholem, leżących w miejscach 

publicznych.  

 63 ujawnione zdarzenia to przypadki palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem.  

Dzięki kamerom monitoringu ujęto sprawców kradzieży laptopa, ujęto sprawcę kradzieży portfela, 

sprawców skatowania bezdomnego na dworcu PKP. Zarejestrowany obraz z kamer niejednokrotnie 

przyczynił się do ustalenia sprawców kolizji drogowych i nie tylko, którzy oddalali się z miejsca 

zdarzenia.  Dużą pomocą służyliśmy Policji, która bardzo często zwracała się do nas o materiał  

z zarejestrowanych kamer. Również mieszkańcy naszego miasta często proszą o pomoc w różnych 

sprawach gdzie pomocny mógłby okazać się obraz z kamer monitoringu.  

O zdarzeniach bardziej medialnych, groźnych dla bezpieczeństwa, piętnując głupotę i bezmyślność 

ludzką informowaliśmy media lokalne i krajowe.  

 W 2016 roku na nasz wniosek, zostały wymienione na nowe dwa komputery służące do 

obsługi kamer. Z własnych środków zakupiliśmy fotele tzw. dyspozytorskie dla operatorów 

monitoringu. Obecnie system kamer monitoringu miejskiego działa poprawnie. Współpraca z firmą 

Gawex zajmująca się przesyłem sygnału oraz konserwacją sprzętu układa się bardzo dobrze. Firma na 

bieżąco reaguje na zgłaszane sygnały o usterkach i są one bardzo szybko usuwane. Wprawdzie 



  

wymiany wymaga kilka najstarszych kamer, ale mamy nadzieję, iż systematycznie będą one 

wymieniane na nowe.  

Niepokojąca jest rotacja pracowników obsługi monitoringu miejskiego. W 2016 roku z pracy 

na stanowisku operatora zrezygnowały cztery osoby. Główne przyczyny tego to niepewność 

zatrudnienia (zatrudnieni są w ramach robót publicznych), niskie zarobki, praca w systemie 

trzyzmianowym powodują, że nie jest łatwo znaleźć odpowiednie osoby do tej pracy.  

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. Patrol zmotoryzowany składał się 

wyłącznie ze strażników miejskich. Po zmianie komendanta powiatowego w drugim półroczu 

zrealizowano 11 wspólnych patroli z policjantami w tym trzy podczas zabezpieczenia imprezy Lato 

 z Radiem Eska. 

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

szczególnie zagrożonych. Na bieżąco uaktualniany jest wykaz miejsc zagrożonych. Systematycznie 

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

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

sygnały o zakłócaniu porządku publicznego. Zadaniu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego służą również apele do społeczeństwa o poczucie się współodpowiedzialnymi za stan 

bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności o natychmiastowe sygnalizowanie nam lub Policji  

o stwierdzonych nieprawidłowościach. Współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. Kontrolowany jest handel uliczny. Dla możliwości pełniejszego przekazywania 

wiedzy o działalności Straży Miejskiej w Szczecinku jest prowadzona strona internetowa. Przekazujemy 

tam informacje o podejmowanych interwencjach. Systematycznie podawane są raporty z działań 

podejmowanych przez Straż Miejską w lokalnych mediach oraz nagrania z kamer monitoringu 

wizyjnego. 

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. Obligowanie 

zarządców nieruchomości do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych. W okresie zimowym 

strażnicy udzielali pomocy kierowcom przy uruchamianiu samochodów. 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 2016 strażnicy złapali lub przejęli 136 psów i 4 koty, które zostały umieszczone  

w schronisku dla zwierząt.  

Oprócz tego strażnicy podejmowali inne interwencje w sprawie zwierząt potrąconych przez 

samochody, oraz zwierząt dziko żyjących znajdujących się na terenie miasta. W nw. sytuacjach 

interwencje były podejmowane przy współpracy z lecznicą weterynaryjną współpracującą z miastem. 

 3.01.2016 łabędź zaplątany w żyłkę.  



  

 8.01.2016 zdechły pies przywiązany na łańcuchu ul: 1 Maja – sprawa przekazana Policji. 

 10.01.2016 wydra znaleziona przez młodzież, przewieziona do schroniska dla zwierząt. 

 17.01.2016 wyziębiona sarna z placu koncertowego przewieziona do weterynarza.  

 20.01.2016 ranna sarna znaleziona na terenie SHiUL przewieziona do weterynarii.  

 21.01.2016 martwy łabędź w rzece Niezdobnej.  

 1.05.2016 potrącona sarna, wraz z lekarzem weterynarii oraz pracownikami schroniska 

zlokalizowano sarnę.   

 14.05.2016 ranna kaczka z ul: JP II przewieziona do weterynarii.  

 2.06.2016 na ul: Kasztanowej martwa sarna, przekazano weterynarzowi.  

 19.06.2016 gołąb, który wypadł z gniazda, przewieziony do lecznicy  

 25.06.2016 chory łabędź przyniesiony do siedziby SM przez mężczyznę, odwieziony do lecznicy 

dla zwierząt. 

 29.06.2016 Junacka dwa jeże uwięzione w okienku piwnicznym – wywiezione do lasu. 

 20.07.2016 bocian ze złamanym skrzydłem, odłowiony na Marcelinie i przewieziony do 

weterynarii. 

 20.07.2016 zaskroniec przebywający w klatce schodowej AK 71F wezwano weterynarza, który 

go odłowił. 

 31.07.2016 żółw wodny w lokalu Garage - przewieziony do weterynarii. 

 3.08.2016 ptak jerzyk ze złamanym skrzydłem znaleziony na ul: Karlińskiej, dowieziony do 

lecznicy dla zwierząt 

 3.08.2016 jeż uwięziony w siatce ogrodzenia na ul: Szczecińskiej - przewieziony do lecznicy 

dla zwierząt 

 3.08.2016 tchórz albo tp. ranne zwierze znalezione na ul: Malborskiej przewiezione do lecznicy 

dla zwierząt 

 30.09.2016 ranny łabędź zaplatanego w żyłkę - przewieziono do lecznicy dla zwierząt. 

 24.10.2016 w nocy byk daniela spacerujący po mieście. Zagoniony przez strażników na ul: 

Kołobrzeską. 

 6.11.2016 łabędź zahaczony na kotwiczkę wędkarską, z wyrwanym kawałkiem dzioba. 

Przewieziony do weterynarii a po udzieleniu pomocy i założeniu opatrunku wypuszczony do 

jeziora. 

 9.11.2016 kot potrącony przez samochód na ul: Powstańców Wielkopolskich przewieziony do 

weterynarii. 

 17.11.2016 r. dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie do młodego chorego 

konia, który miał przebywać na ul: 1 Maja pry firmie EUROKOPERT. Okazało się, że jest to 

sześciomiesięczne źrebię chore i będące pod opieką weterynaryjną. Ustalono jego właściciela, 

któremu go przekazano. 

 Potrącony pies na ul: Pilskiej, odłowiono, wezwano weterynarza. Po udzieleniu pomocy przez 

weterynarza ukarano jego właścicielkę. 

 23.11.2016 ranna mewa z ul: Ordona przewieziona do lecznicy weterynaryjnej. 

 25.11.2016 pies potrącony przez samochód na ul: 28 Lutego – przewieziony do weterynarii. 

 28.11.2016 14:25 ranny gołąb przewieziony do lecznicy weterynaryjnej 



  

 1.12.2016 królik znaleziony na ul: Szafera przewieziony do schroniska dla zwierząt. 

Oprócz tych przypadków, strażnicy kontrolowali warunki przetrzymywania zwierząt, które w kilku 

przypadkach kończyły się powiadomieniem schroniska dla zwierząt i dalej czynności kontrolne były 

podejmowane przez schronisko. W dwóch przypadkach, gdzie zachodziło podejrzenie znęcania się nad 

zwierzętami, materiały zostały przekazane Policji. 

 

Realizując zadanie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy 

miejscy zatrzymywali również sprawców przestępstw. Ujęli i przekazali policji 85 osób. Ujawnili  

8 przestępstw (z uwagi na brak informacji zwrotnej z KPP Szczecinek liczba ta może być wyższa. KPP 

w Szczecinku nie przekazuje nam informacji o sposobach zakończenia spraw, o których informujemy 

Policję), doprowadzili do miejsca zamieszkania lub ZOZ 113 osób.  

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

przewożone. W roku 2016 w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili 13 osób. 4 stycznia 2016 r. 

w godzinach nocnych strażnicy wraz z pracownikiem MOPS skontrolowali znane miejsca pobytu osób 

bezdomnych. Skontrolowano pięć takich miejsc dostarczając bezdomnym koce i kołdry. Żaden z nich 

nie wyraził chęci pobytu w domach dla bezdomnych. Takie działania były kontynuowane w listopadzie 

i grudniu 2016 r. Każdorazowo strażnicy razem z pracownikiem MOPS zajmującym się problemem 

bezdomności lub sami, kontrolowali znane nam miejsca pobytu bezdomnych. Skrajnym przypadkiem 

jest pobyt bezdomnego w namiocie przy ul: Łukasiewicza oraz w opuszczonym wagonie kolejowym. 

Strażnicy w roku 2016 zabezpieczyli 18 miejsc zdarzeń, od miejsc stwarzających zagrożenie dla osób 

poruszających się, kolizji drogowych do miejsc pożarów.  

Ujęto również 80 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

popełniających czyny świadczące o ich demoralizacji. 34 nieletnich pod wpływem alkoholu. 

Interwencje związane z nieletnimi to: 

 26.03.2016 około godziny 16:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję 

do nieletniego, który upojony alkoholem miał leżeć na boisku szkolnym ZSz nr 5. Po przybyciu 

na miejsce patrol zastał opisanego nieletniego. Był to czternastolatek upojony alkoholem do 

nieprzytomności. Z uwagi na stan nieletniego wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do 

szpitala.  

 24.03.2016 około godziny 15:45 na ul: Mariacka ustalono dwóch nieletnich sprawców 

podpalenia podziemnego kontenera na śmieci.  

- 21.06.2016 ujęto pijanego nieletniego, który przebywał na ucieczce z ośrodka 

wychowawczego.  

- 2.07.2016 około godziny 0:10 patrol straży miejskiej podjął interwencję wobec grupy młodych 

osób zakłócających porządek publiczny. Na widok patrolu grupa ta zaczęła uciekać w stronę 

parku miejskiego gdzie zostali ujęci. Jak się okazało, cała grupa to nieletni a dwaj z nich  

w wieku 15 lat znajdowali się pod wpływem alkoholu. Nieletni zostali przekazani opiekunom  

a informacja o tym trafiła do szkół i sądu. 

- 8.08.2016 sześciu nieletnich palących marihuanę za salą gimnastyczną SP 6. 

- 15.08.2016 około godziny 00:10 operator monitoringu wizyjnego zauważył w kamerach dwóch 

młodych mężczyzn pijących wódkę na postoju taxi przy ul: 28 Lutego. Patrol, który udał się na 



  

miejsce wylegitymował ich ustalając, że jeden to jeszcze uczeń szkoły podstawowej a drugi to 

gimnazjalista. Obaj zostali doprowadzeni do domów i przekazani opiekunom.  

- 16.08.2016 około godziny 22:20 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył w strefie 

aktywnego wypoczynku przy ul: Kopernika trzy osoby spożywające tam alkohol. Patrol, który 

przyjechał na miejsce zastał tam trzech nieletnich w wieku 15 i 16 lat uczniów Gimnazjum 

Publicznego, którzy pili tam piwa. Cała trójka nieletnich została doprowadzona do domów  

i przekazana rodzicom. 

- 22.08.2016 około godziny 20:50 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na terenie 

Szkoły Podstawowej grupę osób spożywających tam alkohol i palących papierosy. Na miejscu 

zastano sześć osób w wieku od 15 do 18 lat palących i pijących piwa. Osiemnastolatkowie za 

popełnione wykroczenia zostali ukarani mandatami karnym natomiast dwójka nieletnich 

została przez strażników doprowadzona do miejsc zamieszkania i przekazana opiekunom. 

- 23.08.2016 około 0:25 operator monitoringu zauważył grupę osób, z których jedna wyrywała 

zasadzone tam w klombach kwiaty. Patrol, wylegitymował go. Okazał się nim nieletni w wieku 

16 lat. 

- 26.08.2016 r. około godziny 18:00 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył w strefie 

aktywnego odpoczynku czwórkę młodych mężczyzn pijących tam piwa. Po przyjeździe patrolu 

na miejsce okazało się, że są to nieletni w wieku od 14 do 16 lat. Cała czwórka została 

przekazana Policji.  

- 7.09.2016 całe popołudnie to interwencje związane z różnymi zdarzeniami w strefie 

aktywnego wypoczynku od spożywania alkoholu przez nieobyczajne wybryki aż po przypadki 

dewastacji zamontowanych tam urządzeń. Między innymi około godziny 20:55 operator 

monitoringu zauważył jak trzy osoby weszły na dach wiaty i zaczęły po niej biegać, a na 

huśtawkach przeznaczonych dla dzieci huśtał się prawie dorosły osobnik. Patrol, który udał się 

na miejsce wylegitymował trzech młodzieńców w wieku od 15 do 17 lat, którzy biegali po 

dachu wiaty. Siedemnastolatek został ukarany mandatem karnym a na wszystkich zostaną 

skierowane informacje do szkół. 

- 10.09.2016 około godziny 23:30 na ul: 28 Lutego operator kamer monitoringu miejskiego 

zauważył trzech młodzieńców. Na skwerze przy kamieniu jeden z młodzieńców zaczął kopać  

w umieszczoną tam ławkę a następnie przewrócił ją. Idąc dalej przy przychodni kolejowej 

pozrywał taśmy zabezpieczające wykopy, co mogło doprowadzić do tragedii. Cała trójka 

została przez strażników wylegitymowana. Sprawcą zniszczeń okazał się siedemnastoletni 

uczeń jednej ze szkół, ponadgimnazjalnych 

- 8.09.2016 około godziny 23:40 operator kamer monitoringu wizyjnego zaobserwował grupę 

młodych osób jadących rowerami, którzy jak widać na filmach nie posiadają nawet 

podstawowej wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego. Jadąc od strony ul: Bohaterów do 

ulicy Wyszyńskiego jechali jezdnią, pomimo zakazu poruczania się po niej rowerami, jeździli 

całą szerokością jezdni, przejeżdżali przez przejścia dla pieszych pomimo zakazu poruszania 

się po nich rowerami, przejeżdżali przez linię podwójną ciągłą, jeździli niezgodnie z kierunkiem 

obowiązującej jazdy czy przejeżdżali przez skrzyżowania pomimo czerwonego światła 

sygnalizatora. Na widok strażników uciekali. Przy wieży ciśnień zostało ujętych dwóch z tych 



  

rowerzystów natomiast pozostała trójką przyszła sama po porzucone przez nich rowery. Jeden 

z zatrzymanych rowerzystów okazało się, że jest uciekinierem z zakładu wychowawczego, 

który powinien tam trafić z powrotem. Na miejsce został wezwany patrol policji, któremu 

przekazano nieletnich wraz tym, który był poszukiwany. 

- 29.09.2016 około godziny 23:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencję na ul: Polną do grupy osób, które miały rozwalać kosze na śmieci a lodówkę miały 

wyrzucić na ulicę. Patrol, który udał się na miejsce wśród opisanych osób zastał młodą 

kobietę, która odpowiadała podanemu rysopisowi a na widok strażników zaczęła uciekać. 

Okazało się, ze jest to nieletnia pod wpływem alkoholu. Dziewczyna została przekazana policji. 

- 30.09.2016 około godziny 22:45 operator monitoringu wizyjnego zauważył jak w strefie 

aktywnego wypoczynku przy ul: Kopernika dwie młode osoby, kobietę i mężczyznę, którzy 

spożywają tam alkohol. Chowali się do znajdującej się tam, toalety a z stamtąd wracali coraz 

bardziej pijani. Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował tam tą parę. Była to 

osiemnastolatka i siedemnastolatek. Z uwagi na to, że nieletni nie zamieszkuje w Szczecinku 

na miejsce został wezwany patrol policji, któremu przekazano nieletniego. 

 29.09.2016 około godziny 23:00 na ul: Polna 47 pijana nieletnia wyrzuciła na ulicę lodówkę na 

ulicę 

Straż Miejska w Szczecinku posiada na wyposażeniu dwa, alkotesty, które są systematyczne 

wzorcowane a wyniki przeprowadzonych nimi badań są w pełni wiarygodne. Aby uniknąć przypadków 

kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu w siedzibie straży udostępniamy mieszkańcom alkotesty 

celem sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W roku 2016 z możliwości 

bezpłatnego badania alkotestem na zawartość alkoholu skorzystały 223 osoby. Jak wskazują wyniki 

badań, dzięki temu kilka osób uniknęło popełnienia przestępstwa kierowania samochodem w stanie 

nietrzeźwości a kilkanaście popełnienia wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu. Najwyższy 

wynik, który wykazał alkotest to 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  

W roku 2016 Strażnicy kontrolowali kotłownie domowe sprawdzając czy nie są spalane rzeczy, 

których spalanie jest zabronione. Przeprowadzono 31 takich kontroli, które w 3 przypadkach skończyły 

się nałożeniem mandatów karnych, w 3 przypadkach pouczeniem. W pozostałych przypadkach 

zgłoszenia nie potwierdziły się. W okresie tarła ryb systematycznie kontrolowaliśmy kanały i cieki 

wodne na terenie miasta celem przeciwdziałania procederowi kłusownictwa.  

 

Ciekawsze albo bardziej bulwersujące interwencje to: 

- 5.01.2016 około godziny 17:10 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Polną ujawnił trzy 

przystanki komunikacji miejskiej z powybijanymi szybami, Polna 106, Polna 76 i Polna 48. 

- 6.01.2016 około godziny 2:30 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył grupę trzech 

doskonale nam znanych z wcześniejszych interwencji osób. Grupka ta podeszła do przystanku 

komunikacji na ul: JP II i jeden z nich zaczął kopać w szybę wiaty przystankowej wybijając go. 

Patrol, który udał się za nimi wylegitymował ich już na ul: Wodociągowej. Cała trójka została 

przekazana Policji. 

- 8.01.2016 około godziny 0:40 operator kamer monitoringu miejskiego zauważył jak para 

zabiera krzesło z baru „Piwnica”. Osoby te wraz z krzesłem udały się do samochodu 



  

zaparkowanego na parkingu za ratuszem. Tam włożyły krzesło do samochodu a następnie 

odjechały w kierunku ul: Słupskiej. Patrol straży miejskiej znalazł ten samochód na stacji paliw 

przy ul: Cieślaka. Kierujący z pasażerką byli w środku. Kierujący przyznał się do kradzieży, 

twierdził, że krzesło ukradł na pamiątkę ze Szczecinka. Oboje zostali przekazani patrolowi 

policji. 

- 8.01.2016 r. około godziny 10:45 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję 

na posesję gdzie miał leżeć zdechły pies. Na miejscu fakt potwierdzono. Znaleziono tam psa 

przypiętego łańcuchem do ogrodzenia i zasypanego śniegiem. Zwłoki psa zostały wraz  

z pracownikami schroniska zabezpieczone do badań.   

- 9.01.2016 około godziny 1:20 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Wyszyńskiego zauważył 

dwie dziewczyny, które na widok radiowozu zaczęły tańczyć i wymachiwać rękoma. Tymi 

dziewczynami okazały się dwie nieletnie. Były to wychowanki placówki opiekuńczo 

wychowawczej w Szczecinku. Twierdziły, że chcą być dowiezione na Izbę Dziecka i robią 

wszystko, aby się tam znaleźć. Jedna z nich znajdowała się pod wpływem alkoholu. Obie 

zostały odwiezione do placówki opiekuńczej i tam zostawione pod opieką wychowawcy. 

- 10.01.2016 około godziny 21:45 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na ul: JP II 

dobrze nam znaną grupę, która wyrwała znak drogowy i wyrzuciła go na jezdnię. Patrol straży 

miejskiej wylegitymował te osoby, a z uwagi na to, że Policja nie miała czasu podjąć 

interwencji, osoby te zostały zwolnione. Jak się okazało osoby te przewróciły również 

kontener do zbiórki odpadów. 

- 16.01.2016 około godziny 22:15 operator kamer monitoringu miejskiego na ul: JP II ujawnił 

grupę osób, która dokonuje zniszczenia przystanku komunikacji miejskiej. Na miejsce został 

wysłany patrol straży miejskiej, który trzy osoby z tej grupy ujął na ul: Zielonej. Jedna 

dziewczyna z tej grupy uciekła. Została zatrzymana około godziny 23:20 na ul: Szkolnej. Cała 

grupa została przekazana Policji. 

- 21.01.2016 około godziny 23:35 strażnicy patrolując ulicę Szczecińską zauważyli bardzo duże 

zadymienie wokół jednego z budynków oraz wydobywające się iskry i gęsty dym z komina. Na 

miejsce poprzez dyżurnego straży miejskiej wezwano straż pożarną gdyż zachodziła obawa 

pożaru sadzy w kominie. 

- 23.01.2016 około godziny 8:55 podczas patrolowania ul: Pilskiej strażnicy ujawnili zniszczony 

przystanek komunikacji miejskiej przy skrzyżowaniu ulic Pilskiej i Bukowej. 

- 23.01.2016 około godziny 12:10 dyżurny Straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję 

do dwóch mężczyzn mających przebywać w piwnicy. Po przyjeździe na miejsce strażnicy 

zastali dwóch przemarzniętych mężczyzn stojących przed klatką schodową. Jak twierdzili są 

bezdomnymi starającymi się dojechać do Poznania. Mężczyźni ci skorzystali z zaproponowanej 

pomocy. Zostali przewiezieni do domu dla bezdomnych przy ul: Wodociągowej. 

- 29.01.2016 około godziny 13:00 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ul: Narutowicza 

gdzie zgłaszający miał zatrzymać chłopca rzucającego kamieniami w samochody. Na miejscu 

zastano grupę młodzieży oraz mężczyznę trzymającego chłopaka. Jak twierdził zgłaszający, 

chłopak ten rzucił w jego samochód płytą CD zarysowując tylne drzwi samochodu. Cała grupa 



  

została wylegitymowana a chłopiec z uwagi na brak rodziców w domu został przekazany 

dyrekcji szkoły  

- 2.02.2016 około godziny 16:15 dyżurny Straży Miejskiej został telefonicznie poinformowany  

o kradzieży metalowych elementów z terenu Administracji Osiedla Zachód. Patrol straży 

miejskiej wysłany na miejsce ujął sprawców już na drodze prowadzącej na teren ogrodów 

działkowych na osiedlu Zachód. Było to dwóch mężczyzn, którzy pchali wózek z metalowymi 

elementami. Obaj zostali przekazani Policji. 

- 13/14.02.2016 r. około godziny 3:18 na ulicy Powstańców Wielkopolskich operator kamer 

monitoringu miejskiego ujawnił młodego mężczyznę, który podszedł do przystanku. 

Mężczyzna ten przewrócił stojący tam kosz na śmieci a następnie kopiąc nogą zniszczył szybę 

w wiacie przystankowej. Pomimo, że patrol na miejscu był bardzo szybko nie udało się go 

złapać. Został rozpoznany na nagraniu.  

- 16.02.2016 około godziny 22:30 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył jak na ul:  

9 Maja mężczyzna wywraca pojemniki na odpady. Mężczyzna ten został zatrzymany. 

- 17.02.2016 około godziny 17:10 patrol straży miejskiej patrolujący ul: Szkolną zauważył 

rowerzystę, który na widok patrolu zeskoczył z roweru. Po wylegitymowaniu go okazało się, że 

znajduje się on w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Na miejsce został wezwany patrol 

Policji, który potwierdził alkotestem jego stan. Jak się okazało mężczyzna ten ma orzeczony 

sądownie zakaz prowadzenia rowerów.  

- 24.02.2016 r. około godziny 16:35 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył  

w kamerach jak przed sklepem Polo Market na ul: Połczyńskiej pojawiło się dwóch młodych 

mężczyzn. Jeden z nich posiadał plecak z wyglądu pusty. Mężczyźni ci przez dłuższą chwilę 

obserwowali, co się dzieje w sklepie a następnie weszli do sklepu. Po chwili wyszedł 

mężczyzna bez plecaka a za nim po kilku minutach mężczyzna z już wypchanym plecakiem. 

Jeszcze w sklepie zaczął biec. Następnie obaj pobiegli w kierunku ul: Krakowskiej. Oddalając 

się zaczęli iść. W związku z tym, że zachowanie ich wydało się podejrzane. Na miejsce został 

wysłany patrol zmotoryzowany straży miejskiej. Na widok radiowozu mężczyźni zaczęli 

uciekać. Mężczyźnie bez plecaka udało się uciec a ten z plecakiem wbiegł w osiedle lokali 

socjalnych i tam zaczął dobijać się do kolejnych domków. Wykorzystując moment, że 

lokatorzy otworzyli drzwi wtargnął tam i tam został ujęty przez strażników. Jak się okazało 

mężczyźni ci ukradli w sklepie kawy o wartości ponad 200 zł. Ujęty mężczyzna został 

przekazany patrolowi Policji a kawy wróciły do sklepu. 

- 27.02.2016 r. około godziny 1:35 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył dwie osoby 

z grupy czteroosobowej, które wyrwały drzewko ozdobne z donicy a następnie kopały je. Obaj 

zostali wylegitymowani a dalszy tok postępowania z nimi zależy od pokrzywdzonego. 

- 28.02.2016 r. około godziny 21:10 interwencja w piwnicach szpitalnych gdzie bezdomni 

szukają schronienia awanturując się i zakłócając spokój. Na miejscu zastano dwóch doskonale 

nam znanych mężczyzn, którzy upojeni alkoholem leżeli na podłodze. Mężczyźni ci 

awanturowali się głośno wykrzykując wulgaryzmy. Obaj zostali usunięci z piwnic. 

- 4.03.2016 r. około godziny 20:10 świadek zdarzenia telefonicznie poinformował dyżurnego 

Straży Miejskiej o fakcie wybicia szyby w wiacie przystankowej na ul: Mierosławskiego, 



  

którego miała się dopuścić grupa osób strzelająca z wiatrówki z jednego mieszkania bloku 

znajdującego się na Prost przystanku. Zostało ustalone mieszkanie, z którego strzelano. 

Strażnicy zabezpieczyli klatkę schodową przed możliwością ucieczki tych osób  

i wezwali policję. Na miejscu został wylegitymowany młody mężczyzna, który wyszedł z tego 

mieszkania. W mieszkaniu zostały wylegitymowane cztery doskonale nam znane z wielu 

wcześniejszych interwencji osoby. Wprawdzie przyznali się do strzelania z wiatrówki do znaku 

drogowego, ale niewątpliwie wybita szyba w przystanku to też ich robota. Interwencja została 

przekazana Policji. 

- 15.03.2016 r. około godziny 20:45 patrol straży miejskiej patrolując ul: 9 Maja zauważył przy 

sklepie Lewiatan mężczyznę wyrywającego słupki oddzielające chodnik od jezdni. Drugi 

mężczyzna leżał nieopodal upojony alkoholem. Na awanturnika został skierowany wniosek  

o ukaranie natomiast drugi upojony alkoholem został przez zespół ratunkowy zabrany do 

szpitala. 

- 16.03.2016 około godziny 19:10 operator monitoringu wizyjnego zauważył bójkę na 

poczekalni dworca PKP. Dwóch mężczyzn kopało po głowie trzeciego a na koniec jeden z nich 

oddał mu mocz na głowę. Na miejscu strażnicy zatrzymali sprawców pobicia i przekazali 

policji, do poszkodowanego wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala. 

- 17-18.03.2016 zabezpieczenie miejsca znalezienia niewybuchów na terenie strefy 

wolnocłowej. 

- 20.03.2016 około godziny 0:10 operator monitoringu wizyjnego zauważył mężczyzna 

wywracającego kosz na śmieci n a skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Rzemieślniczej. Patrol, 

który udał się na miejsce wylegitymował dwóch awanturujących się mężczyzn.  

- 21.03.2016 około godziny 7:40 ujawniono palący się śmietnik przy ul: Armii Krajowej. 

Strażnicy zabezpieczyli to miejsce oraz wezwali Państwową Straż Pożarną, która ugasiła 

śmietnik.  

- 24.03.2016 około godziny 15:45 strażnicy zostali wezwani na ulicę Mariacką gdzie miał się 

palić podziemny kontener na śmieci. Na miejscu zdarzenie potwierdzono, zabezpieczono teren 

i wezwano Straż Pożarną. W wyniku podjętych czynności strażnicy ustalili sprawców 

podpalenia w osobach nieletnich. 

- 26.03.2016 około godziny 16:15 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję 

do nieletniego, który upojony alkoholem miał leżeć na boisku szkolnym ZSz nr 5. Po przybyciu 

na miejsce patrol zastał opisanego nieletniego. Był to czternastolatek upojony do 

nieprzytomności. Z uwagi na stan nieletniego wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do 

szpitala. 

- 2.04.2016 około godziny 11:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie 

 o dwóch mężczyznach niosących pokrywę od studzienki kanalizacyjnej na ul: Koszalińskiej. 

Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował obu. W związku z tym, że nie potrafili 

wskazać pochodzenia tej pokrywy zostali przekazani Policji. 

- 3.04.2016 około godziny 15:15 strażnicy miejscy patrolując ulicę Koszalińską zauważyli na 

terenie Zespołu Szkół trzy osoby spożywające alkohol. Po podjęciu interwencji okazało się, że 



  

są to osoby nieletnie w wieku 14 i 16 lat. Nieletni wskazywali sklep, w którym zakupili alkohol. 

Cała trójka została przekazana patrolowi Policji. 

- 4.04.2016 około godziny 17:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencję do mężczyzny leżącego na chodniku przy ul: Matejki. Na miejscu zastano 

opisanego mężczyznę był upojony alkoholem. Mężczyznę tego strażnicy przewieźli do miejsca 

zamieszkania 

- 5.04.2016 r. około godziny 23:35 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencję do szpitala gdzie w piwnicach miał awanturować się pijany mężczyzna. Na 

miejscu zastano pijanego bezdomnego, który spał na krzesłach. Po obudzeniu awanturował 

się głośno wykrzykując słowa wulgarne. Mężczyznę uspokojono i usunięto ze szpitala. 

- 7.04.2016 około godziny 8:10 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Mierosławskiego 

zauważył grupkę mężczyzn. Jeden z nich wszedł na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający 

samochód. Mężczyźni ci udali się do sklepu żabka przy ul: Kościuszki. Patrol straży postanowił 

poobserwować ich. Strażnicy po kilku minutach zauważyli jak jeden z tych mężczyzn stoi przy 

drzwiach sklepu a dwaj pozostali rozmawiają ze sprzedawczynią. Ten stojący przy drzwiach 

złapał za dwa czteroraki piwa i zaczął uciekać. Przed sklepem został zatrzymany przez 

strażników i wraz ze skradzionym piwem został przekazany policji. 

- 7.04.2016 około godziny 12 interwencja przy sklepie TESCO wobec czwórki mężczyzn, którzy 

pijani zaczepiali klientów sklepu o pieniądze. 

- 8.04.2016 r. około godziny 13:50 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie na 

interwencję do mężczyzny, który miał leżeć w dole w ziemi przy torowisku. Po przyjeździe na 

miejsce znaleziono mężczyznę, który wpadł do dołu. Z ziemi wystawała mu tylko głowa. Jak 

się okazało mężczyzna ten opuścił zakład karny i usiłował popełnić samobójstwo. Wpadł  

w dziurę w ziemi i spędził tam ponad dobę. Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną  

i zespół ratunkowy. Mężczyzna ten został odkopany przez strażaków i zabrany do szpitala. 

- 12.04.2016 około godziny 15:35 patrol straży miejskiej patrolując ul: Sikorskiego zauważył 

mężczyznę poruszającego się rowerem. Jego wygląd wskazywał, że może znajdować się pod 

wpływem alkoholu. Mężczyzna ten został zatrzymany do kontroli. Po sprawdzeniu jego stanu 

trzeźwości okazało się, że w wydychanym powietrzu ma ponad 2,5 promila alkoholu. 

- 15.04.2016 około godziny 19:25 patrol straży miejskiej został wezwany do grupy młodzieży, 

która miała spożywać alkohol na terenie stacji PKP Szczecinek – Chyże. Na miejscu 

wylegitymowano czworo nieletnich. W tej grupie znajdowała się nieletnia, która wcześniej 

spożywała alkohol. Nieletnia została przekazana Policji. 

- W nocy z 15 na 16.04.2016 patrol straży miejskiej podejmował interwencję wobec mężczyzny, 

który wtargnął na teren budowy rzucał tam kamieniami i ciągał przewody. Po tej interwencji 

operator kamer zauważył jak wybija szybę w ratuszu.  

- W dniu 18.04.2016 około godziny 6:40 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Wiśniową przy 

skupie złomu zauważył dwóch mężczyzn z wózkiem, na którym były załadowane przęsła 

ogrodzeniowe. Mężczyźni twierdzili, że przęsła pozyskali od kobiety demontującej ogrodzenie. 

W wyniku podjętych czynności strażnicy ustalili, że przęsła ogrodzeniowe zostały skradzione  



  

z terenu byłej bazy PKS na szkodę Urzędu Miasta w Szczecinku. Po tych ustaleniach okazało 

się, ze mężczyźni ci zdążyli przęsła spieniężyć na skupie złomu.  

- 22.04.2016 około godziny 0:45 patrol straży miejskiej na ul: Wyszyńskiego zauważył 

rowerzystę, który jadąc bez wymaganego oświetlenia przejechał rowerem przez przejście dla 

pieszych podczas nadawania przez sygnalizator świetlny światła koloru czerwonego. Następnie 

rowerzysta ten udał się do salonu gier. Po około 15 minutach wyszedł i odjechał w kierunku 

ul: Winnicznej jadąc zygzakiem. Został zatrzymany do kontroli, jak się okazało rowerzysta ten 

w wydychanym powietrzu miał ponad promil alkoholu. Został przekazany policji. 

- 24.04.2016 około godziny 23.00 na Placu Wolności patrol straży miejskiej podjął interwencję 

wobec czterech osób, z których jedna załatwiała potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym. 

Podczas interwencji mężczyźni zachowywali się agresywnie, wulgarnie a jeden z nich 

zaatakował strażniczkę podejmującą interwencję zadając jej uderzenie w klatkę piersiową. Na 

miejsce wezwano do pomocy patrol policji, który udzielił strażnikom pomocy.   

- W nocy z 29 na 30.04.2016 operator kamer zauważył mężczyznę siedzącego na reklamie 

lodów, która została wyrwana z lodziarni. Mężczyzna został ujęty przez strażników  

i przekazany patrolowi policji.  

- 30.04.2016 22:15 ujawniono ciągnącą się plamę na jezdni. Ustalono, że wyciek nastąpił  

z autobusu komunikacji miejskiej z rozszczelnionego układu chłodniczego. Na miejsce 

wezwano PSP, która zneutralizowała wyciek. 

- W nocy z 30.04 na 1.05.2016 r. strażnicy ujawnili szereg zniszczeń min. Na ul: Ordona brak 

pokrywy studzienki kanalizacyjnej w jezdni – zabezpieczono, zniszczona reklama a przy muszli 

koncertowej kosz na śmieci wyrwany razem z kostką polbrukową. 

- 4.05.2016 interwencja w sprawie wycieku substancji do rzeczki Niezdobnej. Na miejsce 

wezwano PSP , która zajęła się likwidacją plamy a strażnicy ustalili miejsce wycieku. Okazało 

się, że wyciek nastąpił ze zbiornika odpadów z terenu jednego z zakładów pracy 

przylegającego do rzeki. 

- 6.05.2016 interwencja w sprawie czterech dzików utopionych w jeziorze Wilczkowo. 

- 7.05.2016 około godziny 20:50 interwencja w parku miejskim interwencja w sprawie pobicia 

rowerzysty przez przechodnia. Sprawca został przekazany Policji. 

- 8.05.2016 r. około godziny 2:45 operator monitoringu zauważył jak na ul: Lipowej młodzieniec 

łamie zasadzone tam drzewko. Złamał koronę drzewka i wyrwał zabezpieczający go słupek. 

Sprawca został ujęty i przekazany policji. Kołek zabezpieczający drzewko miał schowany  

w nogawce spodni. 

- 23.05.2016 około godziny 1:20 patrol straży miejskiej prowadząc obserwację na  

ul: Strażackiej zauważył dobrze znanego z wielu wcześniejszych interwencji mężczyznę, który 

wyrwał kratę zabezpieczającą okno w jednym z budynków a następnie usiłował zniszczyć znak 

drogowy. Mężczyzna ten został ujęty i przekazany Policji. 

- 23.05.2016 około godziny 18:30 na ul: Sowiej znaleziono rower tzw. Góral. Rower został 

przekazany do biura rzeczy znalezionych. 

- 25.05.2016 około godziny 5:10 patrol straży miejskiej podczas patrolowania ul: Strażackiej 

zauważył znanego z wielu wcześniejszych interwencji, który przewrócił kosz na śmieci 



  

wyrzucając na ulicę śmieci. Na widok patrolu uciekł do mieszkania. Tym razem sprawa będzie 

miała swój finał w sądzie. 

- 26.05.2016 około godziny 14:20 patrol straży miejskiej brał udział w działaniach PSP na 

terenie szpitala w związku z wydobywającym się dymem z pod zadaszenia. Strażnicy 

zabezpieczali tam teren szpitala. 

- 27.05.2016 około godziny 19:50 interwencja w sprawie kradzieży złomu na terenie byłego 

dworca PKS. Na miejscu strażnicy ujęli dwóch mężczyzn, którzy usiłowali ukraść kołnierz 

studzienki kanalizacyjnej wraz z pokrywą. Obaj zostali przekazani Policji. 

- 28.05.2016 r. około godziny 16:05 interwencja patrolu straży miejskiej na ul: 28 Lutego gdzie 

operator monitoringu zaobserwował mężczyznę leżącego na chodniku. W trakcie interwencji 

nie można było nawiązać z nim żadnego kontaktu. W trakcie interwencji podszedł drugi 

mężczyzna, który przeszkadzał w wykonywaniu interwencji. Stawał się coraz bardziej 

agresywny, ubliżał strażnikom i niereagował na wezwania. W stosunku do tego mężczyzny 

użyto siły fizycznej oraz kajdanek. Mężczyznę przekazano Policji a leżącego po zbadaniu przez 

ratowników odstawiono do miejsca zamieszkania. 

- 29.05.2016 około godziny 3.05 operator monitoringu zauważył w kamerach rowerzystę 

jadącego ul: 9 Maja, który poruszał się zygzakiem. Rowerzysta ten został zatrzymany do 

kontroli na ul: Bohaterów Warszawy. Jak się okazało w wydychanym powietrzu miał prawie  

2 promile alkoholu. Został przekazany Policji. 

- 29.05.2016 około godziny 19:05 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył rowerzystę 

jadącego zygzakiem w okolicy skrzyżowania ul: Szczecińskiej i Gdańskiej. Rowerzysta ten 

został zatrzymany przy basenie. Jak się okazało w wydychanym powietrzu miał ponad  

3 promile alkoholu. Rowerzysta został przekazany Policji. 

- 1.06.2016 około godziny 9:30 strażnicy miejscy zostali wezwani na interwencję na  

ul: Wyszyńskiego 53 gdzie zgłoszono grupę młodzieży spożywającą alkohol. Na miejscu 

zastano pięcioro nieletnich posiadających przy sobie piwa a ich stan wskazywał na spożycie 

alkoholu. Cała piątka została ujęta i przekazana rodzicom.  

- 2.06.2016 około godziny 22:35 interwencja w sprawie bójki pomiędzy dwoma mężczyznami na 

ul: 28 Lutego. Operator kamer monitoringu zaobserwował najpierw zaczepki, szarpaninę  

i bójkę pomiędzy dwoma mężczyznami. Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował 

sprawcę tego, który był agresywny w stosunku do strażników i usiłował uciec. Dla jego 

obezwładnienia użyto środków przymusu bezpośredniego. 

- 4.06.2016 około godziny 0:35 strażnicy dostali wezwanie na interwencję za zamek gdzie grupa 

osób miała zakłócać porządek publiczny i spożywać alkohol. Na miejscu wylegitymowano trzy 

osoby w tym nieletnią znajdującą się pod wpływem alkoholu. Nieletnia została przekazana 

rodzicom. 

- 8.06.2016 zabezpieczenie Urzędu Miasta w związku z alarmem o podłożeniu bomby 

- 11.06.2016 około godziny 1:30 na ul: Wyszyńskiego operator kamer monitoringu miejskiego 

zauważył grupę mężczyzn grających w piłkę na jezdni. Nie reagowali na przejeżdżające 

samochody. Jeden z nich został zatrzymany przez strażników, pozostali oddalili się na widok 

nadjeżdżającego radiowozu policji. 



  

- 12.06.2016 około godziny 19:30 w parku miejskim operator kamer monitoringu miejskiego 

zauważył grupę osób spożywających alkohol. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zastali tam 

cztery osoby spożywające wódkę. Jak się okazało byli to nieletni w wieku od 14 do 16 lat. 

Cała czwórka została przekazana Policji. 

- 21.06.2016 około godziny 20:30 na ul: Emilii Plater patrol straży miejskiej podejmował 

interwencję wobec grupy młodych osób, które spożywały tam alkohol. Osoby pełnoletnie 

zostały ukarane mandatami karnymi natomiast jednym ze spożywających alkohol okazał się 

nieletni. Podczas potwierdzania danych okazało się, że jest to uciekinier z ośrodka 

wychowawczego. Nieletni został przekazany Policji. 

- 23.06.2016 około godziny 1:40 na ul: Wyszyńskiego patrol straży miejskiej zauważył 

mężczyznę, który kopie i rozrzuca pachołki ustawione przed malowanym przejściem dla 

pieszych. Widząc radiowóz usiłował pachołkiem uderzyć w radiowóz. Mężczyzna został 

obezwładniony i przekazany Policji. 

- 25.06.2016 około godziny 2:40 na ul: Wyszyńskiego patrol straży miejskiej podejmował 

interwencję wobec grupy osób, które spożywały tam alkohol. W trakcie interwencji będący  

w tej grupie mężczyzna zaczął jechać rowerem. W związku z tym, iż on również spożywał tam 

alkohol został ujęty i przekazany policji. 

- 25.06.2016 około godziny 11:30 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencję na 

Mysią wyspę gdzie śpi upojony alkoholem mężczyzna mający pod opieką dwójkę nieletnich 

chłopców. Po przyjeździe na miejsce zastano upojonego do nieprzytomności mężczyznę, który 

przypłynął tam na rowerze wodnym wraz z dwójką chłopców w wieku 7 i 9 lat. Mężczyźnie 

udzielono pomocy medycznej a chłopcy zostali przekazani matce. 

- 26.06.2016 około godziny 17:05 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne wezwanie,  

z którego wynikało, iż na ul: Zielonej trzech chłopców maluje po odnowionej elewacji 

budynku. Na podstawie opisu podanego przez świadków ustalono trzech nieletnich sprawców, 

których przekazano policji. 

- 30.06.2016 około godziny 0:00 na ul: Boh Warszawy operator kamer monitoringu wizyjnego 

zaobserwował grupę osób bijących a następnie kopiących leżącą kobietę. Na miejscu zastano 

leżącą pobitą kobietę, do której wezwano zespół ratunkowy oraz policję. Kobieta została 

zabrała do szpitala. Sprawców pobicia rozpoznano. 

- 30.06.2016 około godziny 22:30 na ul: Kościuszki 29B patrol straży miejskiej podejmował 

interwencję w sprawie wyrzucania mebli z mieszkania przez okno. Na miejscu strażnicy zastali 

roztrzaskane na chodniku meble. W związku z brakiem uprawnień do podejmowania 

interwencji w mieszkaniach na miejsce został wezwany patrol policji, który przejął 

interwencję. 

- 2.07.2016 około godziny 0:35 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Kopernika zauważył 

dwóch mężczyzn kąpiących się w oczku wodnym wykonanym w strefie aktywnego 

odpoczynku. Obaj zostali ukarani mandatami karnymi 

- 6.07.2016 około godziny 14:45 interwencja na ul: Dworcowej wobec grupy bezdomnych 

zakłócających tam spokój i porządek publiczny. Wylegitymowano 4 bezdomnych a na 

najbardziej agresywną i wulgarną kobietę został sporządzony wniosek o ukaranie. 



  

- 8.07.2016 około godziny 18:30 patrol straży miejskiej udał się na ul: Ordona gdzie zgłoszono 

uszkodzenie sygnalizatora świetlnego. Po przyjeździe na miejsce zastano sygnalizator, który 

wisiał jedynie na kablu. Na miejscu ustalono świadka zdarzenia, który opisał zdarzenie oraz 

samochód, którym poruszał się sprawca. Na podstawie zapisu z monitoringu ustalono 

parkujący tam samochód, którym sprawca mógł uszkodzić sygnalizator. W wyniku dalszego 

patrolowania miasta opisany samochód patrol zauważył na stacji paliw przy ul: Cieślaka. Tam 

wobec kierowcy została podjęta interwencja. Kierujący przyznał się do uszkodzenia 

sygnalizatora. Tłumaczył, że nie zauważył go podczas cofania samochodem. 

- 9.07.2016 około godziny 0:20 na Placu Wolności operator kamer monitoringu wizyjnego 

zauważył mężczyznę, który przewracał kosze na śmieci. Po ukaraniu mężczyzny mandatem 

poprzewracane kosze doprowadził do stanu pierwotnego. 

- 10.07.2016 około godziny 17:40 patrol Straży Miejskiej udał się na interwencję na ul: E. Plater 

gdzie grupa mężczyzn na placu zabaw spożywa alkohol. Na miejscu wylegitymowano czterech 

mężczyzn, którzy spożywali tam alkohol i zakłócali porządek publiczny. Jeden z mężczyzn 

usiłował wprowadzić strażników w błąd podając fałszywe dane. Na całą czwórkę zostały 

skierowane wnioski o ukaranie do sądu. 

- 11.07.2016 około godziny 7:25 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Kopernika zauważył jak 

w strefie Aktywnego Wypoczynku leży na ziemi mężczyzna a pięciu innych go kopie. Na widok 

radiowozu mężczyźni zaczęli uciekać. Na miejscu, strażnicy zdołali ująć trójkę tych mężczyzn. 

Jak się okazało, leżący mężczyzna był nieprzytomny a z ust ciekła mu krew. W momencie jak 

strażnicy zaczęli udzielać mu pierwszej pomocy ujęci uciekli, jednak cała piątka została 

rozpoznana. Na miejsce wezwano policję oraz zespół ratunkowy, który zabrał 

poszkodowanego do szpitala. 

- 11.07.2016 około godziny 19:30 strażnicy miejscy patrolując ul: 28 Lutego zauważyli przed 

sklepem pobitego mężczyznę, miał zakrwawioną twarz, głowę i ubranie. Na miejscu ustalono 

sprawcę pobicia. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy a na miejsce wezwano patrol 

policji i karetkę pogotowia ratunkowego. 

- 12.07.2016 około godziny 22:35 strażnicy zostali wezwani na interwencję do leżącego na 

ziemi inwalidy. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zastali leżącego na ziemi 

niepełnosprawnego mężczyznę a obok niego leżał wózek inwalidzki. Mężczyzna był upojony 

alkoholem. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który po udzieleniu mu pomocy został 

odwieziony do miejsca zamieszkania a strażnicy dostarczyli mu wózek inwalidzki. 

- 16.07.2016 około godziny 2:45 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Wyszyńskiego przed 

sklepem MAXIMUS zauważył mężczyznę, który używając słów wulgarnych zaczepiał inne 

osoby i prowokował je do bójki. Zaczął szarpać się ze stojącym obok sklepu mężczyzną w 

wyniku, czego obaj przewrócili się na chodnik. Agresor został wylegitymowany celem 

skierowania na niego wniosku ukaranie. 

- 23.07.2016 około godziny 1:25 strażnik wraz z policjantem podejmowali interwencję na ul: 

Wyszyńskiego gdzie przechodzący mężczyzna miał zostać pobity przez grupę mężczyzn 

poruszających się samochodem. Do mężczyzny wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go 

do szpitala.  



  

- 26.07.2016 działania podejmowane w związku z zalaniami po ulewie. Około godziny 15: 30 

zabezpieczenie ulicy Waryńskiego do czasu udrożnienia ulicy przez PSP, około godziny 17: 30 

patrol straży miejskiej patrolując park miejski zauważyli przewrócone na alejkę parkową 

drzewo. Na miejsce wezwano PSP, która wycięła przewrócone drzewo. Strażnicy zabezpieczyli 

teren do czasu usunięcia zagrożenia.  

- 1.08.2016 Około godziny 9: 30 strażnicy miejscy zostali wezwani na interwencję na ul: 

Obrońców Westerplatte gdzie miał znajdować się mężczyzna prowadzący rower i zaczepiający 

przechodniów. Na miejscu zastano dobrze znanego mężczyznę, który znajdował się w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu. Podczas prowadzenia czynności mężczyzna miał trudności 

z oddychaniem. Ułożono go w pozycji bezpiecznej i na miejsce wezwano zespół ratunkowy, 

który zabrał go do szpitala. 

- 3.08.2016 Około godziny 13: 15 patrol straży miejskiej patrolując ul: Mickiewicza zauważył 

siedzącą na poboczu kobietę oraz stojący na środku jezdni samochód Daewoo a obok niego 

leżący motorower. Jak się okazało doszło do zderzenia? Samochód wyjechał z ul: Bestwina  

i skręcał w lewo zajeżdżając drogę prawidłowo jadącemu motorowerowi, który jechał ulicą 

Mickiewicza od strony ul: Piłsudskiego. Strażnicy na miejscu ustalili podstawowe fakty, 

wezwali na miejsce Policję oraz zabezpieczyli miejsce tej kolizji. 

- 4.08.2016 około godziny 3:10 kierujący Tirem Man z Naczepą jadąc obwodnicą wjechał 

centralnie na rondo na skrzyżowaniu ul: Słowiańska-Sikorskiego- Armii Krajowej. Kierujący 

zablokował rondo. Do jego ściągnięcia trzeba było czekać do rana i przy pomocy pracowników 

jednej z firm ściągnąć go z ronda. Do tego czasu miejsce to było zabezpieczane wspólnie  

z policjantami. 

- 5.08.2016 około godziny 0:40 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Kopernika zauważył 

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

mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu miał 1,26 mg/l 

alkoholu.  

- 6.08.2016 około godziny 2:30 operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił jak dwóch 

mężczyzn przewraca stojaki z donicami. Na miejscu strażnicy zastali przewrócone na chodnik 

donice z kwiatami. Sprawcy zostali ujęci na ul: Powstańców Wielkopolskich. Mężczyźni byli 

agresywni i zaprzeczali temu w związku, z czym na miejsce wezwano patrol policji, który 

wylegitymował mężczyzn. 

- 7.08.2016 około godziny 23:10 patrol straży miejskiej został wysłany na interwencję do 

mężczyzny leżącego na ziemi przy ul: Kościuszki. Na miejscu zastano upojonego alkoholem 

mężczyznę. W związku z tym, że był to przyjezdny wskazał adres, pod którym przebywa. Po 

przewiezieniu go okazało się, że w prowadził strażników w błąd. Dopiero wizyta w Komendzie 

Powiatowej odświeżyła mu pamięć. Został doprowadzony do miejsca gdzie przebywa  

i przekazany rodzinie. 

- 11.08.2016 patrol Straży Miejskiej patrolując ul: Cieślaka zauważył stojący samochód 

ciężarowy, który stanął w płomieniach. Strażnicy zabezpieczyli to miejsce oraz powiadomili 

PSP i inne służby. Do czasu ugaszenia pożaru przez PSP kierowali tam ruchem drogowym 

umożliwiając przeprowadzenie akcji gaśniczej. 



  

- 15.08.2016 około godziny 22:30 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył bójkę 

pomiędzy dwoma mężczyznami na ul: 28 Lutego. Po przyjeździe na miejsce patrol zastał już 

leżącego na ziemi dobrze znanego nam bezdomnego, który odmówił przyjęcia jakiejkolwiek 

pomocy.   

- 16.08.2016 około godziny 23:25 patrol straży miejskiej patrolując ulicę 28 Lutego zauważył 

rowerzystę poruszającego się bez wymaganego oświetlenia. Po jego zatrzymaniu okazało się, 

że znajduje się w stanie nietrzeźwości oraz ma orzeczony zakaz jazdy rowerami. Mężczyzna 

został przekazany Policji. 

- 21.08.2016 około godziny 15:40 operator monitoringu wizyjnego na ul: 28 Lutego 

zaobserwował cztery osoby, które w okolicy pizzerii Avanti piły piwo. Jedna z tych osób rzuciła 

puszkę po piwie na trawnik a druga załatwiła potrzebę fizjologiczną na elewację budynku 

położonego przy ulicy. Następnie dwaj dżentelmeni z tej grupy weszli na teren prywatny  

i ukradli z zieleńców kwiaty wręczając je paniom, z którymi byli. Cała grupa została ujęta 

przez strażników.  

- 28.08.2016 około godziny 2:55 patrol straży miejskiej podejmował interwencję na ul: 

Bohaterów Warszawy w sprawie bójki pomiędzy trzema mężczyznami. Mężczyźni zostali ujęci.  

- 2.09.2016 około godziny 0:20 na ul: Szafera operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył 

jak grupa młodych osób napadła na dwóch starszych mężczyzn, Widać że doszło tam do ich 

szarpania, popychania. Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował czwórkę sprawców. 

Były to doskonale nam znane z wielu wcześniejszych interwencji osoby, (z których jedna 

ostatnio została zatrzymana przez strażników do odbycia kary pozbawienia wolności). 

Poszkodowani byli przez nich zaczepieni. Ubliżano im słowami wulgarnymi. Jeden  

z pokrzywdzonych miał zadrapania na twarzy a drugi krew. W związku z tym, iż odmawiali 

przyjęcia pomocy na sprawców tego zdarzenia zostały skierowane kolejne wnioski o ich 

ukaranie.  

- 4.09.2016 około godziny 13:15 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Cieślaka zauważył 

kobietę, która jadąc rowerem przewróciła się. Strażnicy pomogli jej wstać, ale z jej torebki 

wypadła otwarta puszka z piwem. Od kobiety było czuć ostrą woń alkoholu. Patrol policji, 

któremu przekazano kobietę sprawdził stan jej trzeźwości. Jak się okazało kobieta miała 1,28 

mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 

- Noc z 6/7 oraz 7/8.09 na prośbę Policji zabezpieczenie wykopanego niewybuchu na ul: Polnej. 

- 13.09.2016 około godziny 22:55 podczas patrolowania ulicy Wyszyńskiego patrol straży 

miejskiej zauważył rowerzystę jadącego całą szerokością ścieżki dla rowerów. Podczas kontroli 

rowerzysta miał bełkotliwą mowę i czuć było od niego ostrą woń alkoholu. Na miejsce został 

wezwany patrol policji, któremu przekazano rowerzystę. W wydychanym powietrzu miał 

ponad 2 promile alkoholu. 

- 15.09.2016 r. strażnicy otrzymali informację o mężczyźnie, który wyszedł z ośrodka Probono w 

Gałowie i od dwóch dni nie powrócił. Podczas kontroli dworca PKP strażnicy znaleźli tam tego 

mężczyznę. Mężczyzna został przekazany Policji. 

- 16.09.2016 około godziny 20:10 patrol, straży miejskiej podczas patrolowania ulicy 

Piłsudskiego zauważył dwóch mężczyzn idących od strony basenu. Jeden z nich kucnął za 



  

pojemnikiem do zbierania odzieży i zaczął mazać po nim farbą w sprayu, po czym zaczęli 

szybko oddalać się z tego miejsca. Mężczyźni zostali ujęci przy garażach. Jeden z nich miał lat 

20 drugi 25. W pobliżu strażnicy ujawnili kolejne miejsce, które pomazali farbą w sprayu. 

Sprawcy zostali przekazani Policji. 

- 19.09.2016 r. około godziny 18:40 patrol straży miejskiej został wezwany przez świadków do 

upojonego alkoholem mężczyzny z małym dzieckiem. Mężczyznę tego strażnicy zastali na ul: 

Zielonej. Miał pod opieką dwuletniego chłopca w wózku. Stan tego mężczyzny wskazywał na 

upojenie alkoholowe. Patrol policji, który sprawdził go alko testem stwierdził u niego prawie  

4 promile alkoholu. 

- 20.09.2016 około godziny 17:00 patrol straży miejskiej wykonywał czynności związane ze 

zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeczki Niezdobnej. Na miejscu strażnicy ujawnili rurę, z której 

wypływała biała ciecz i wpływała do rzeczki. Jak się okazało zanieczyszczenia dokonała firma 

dekarska wykonująca prace na jednym z bloków przy ul: Wodociągowej. 

- 25.09.2016 około godziny 11:05 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie  

o mężczyźnie, który miał się obnażać na przystanku komunikacji miejskiej. Na miejscu 

wylegitymowano opisanego mężczyznę Zostanie na niego sporządzony wniosek o ukaranie za 

dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku. 

- 26.09.2016 około godziny 9:00 strażnicy, na prośbę MOPS strażnicy przewieźli jednego z ich 

podopiecznych do ośrodka dla bezdomnych w Przeradzi. Na miejscu okazało się, że 

podopiecznego trzeba było znieść na noszach z trzeciego piętra gdyż nie poruszał się  

o własnych siłach. 

- 26.09.2016 r. około godziny 18:45 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie, 

iż z jednego mieszkania wydobywają się krzyki starszej kobiety wzywającej pomocy. Patrol, 

który udał się na miejsce potwierdził zgłoszenie, ale w związku z brakiem uprawnień do 

podejmowania tego typu interwencji na miejsce został wezwany patrol policji, straż pożarną 

oraz pogotowie ratunkowe. 

- 28.09.2016 około godziny 13:25 strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce wycieku oleju na 

jezdnię. Na prośbę PSP kierowali tam ruchem drogowym umożliwiając utylizację plamy oleju 

przez strażaków. 

- 3.10.2016 po godzinie 13:30 na dworcu PKS patrol straży miejskiej legitymował młodego 

mężczyznę, który spał na ławce będąc pod wpływem alkoholu. Po zakończeniu interwencji 

operator kamer w dalszym ciągu zwracał na niego uwagę prowadząc obserwację za pomocą 

monitoringu. W pewnym momencie dosiadł się do niego drugi młody mężczyzna, który 

wykorzystując jego stan okradł go. Widać było jak wyciąga mu z ubrania portfel a następnie 

po chwili spokoju wyciągnął z portfela pieniądze a portfel z powrotem włożył śpiącemu do 

kieszeni. Sprawcę strażnicy ujęli na ul: 28 Lutego. Jak się okazało po rozmowie  

z poszkodowanym ukradł on 150 zł. Złodziej został przekazany Policji. 

- 4.10.2016 około godziny 20:15 patrol straży miejskiej podejmował interwencję w szpitalu. 

Tam bezdomna alkoholiczka jeździła windą pijąc piwo i oddając mocz na podłogę windy. Była 

brudna i śmierdząca. Na miejscu okazało się, że jest to doskonale znana z wielu 

wcześniejszych interwencji bezdomna. Stała w windzie w kałuży moczu. Po wylegitymowaniu, 



  

kobiecie nakazano posprzątać po sobie. Następnie zaczęła symulować chorobę, więc strażnicy 

zaprowadzili ją na SOR, gdzie została zbadana przez lekarza. Po stwierdzeniu, że nic jej nie 

dolega została wyprowadzona z terenu szpitala. Po około godzinie ponowna interwencja z jej 

udziałem. Tym, razem do takiego samego zachowania dopuściła się w przychodni lekarskiej 

na ul: Polnej. Oddała tam mocz na podłogę a następnie piła piwo. Z uwagi na jej wcześniejsze 

zachowania i czyny, których się dopuściła wszystkie ośrodki dla bezdomnych w okolicy 

Szczecinka odmawiają jej przyjęcia. Kobieta została wyprowadzona z przychodni.  

- 9.10.2016 około godziny 8:40 na ul: Polnej patrol Straży Miejskiej ujawnił wybitą szybę  

w przystanku komunikacji miejskiej. 

- 14.10.2016 Około godziny 17: 00 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Kopernika zauważył 

leżącego na jezdni chłopca i klęczącego obok mężczyznę. Jak się okazało Kierujący 

samochodem osobowym potrącił chłopca, który wbiegł na jezdnię? Na miejsce strażnicy 

wezwali zespół ratunkowy oraz policję. Po udzieleniu chłopcu pierwszej pomocy, strażnicy 

zabezpieczyli miejsce zdarzenia. W trakcie wykonywania czynności pasażerka samochodu 

straciła przytomność wiec na miejsce wezwano drugą karetkę pogotowia ratunkowego. Po 

przyjeździe patrolu policji zdarzenie zostało przekazane policjantom a strażnicy do czasu 

zakończenia czynności zabezpieczali je kierując na miejscu ruchem drogowym. 

- 15.10.2016 Około godziny 22: 30 patrol straży miejskiej pełniący służbę wraz z policjantem, 

podczas patrolowania ul: Sadowej zauważył rowerzystę jadącego zygzakiem. Po jego 

zatrzymaniu i sprawdzeniu alko testem okazało się, że rowerzysta znajduje się w stanie 

nietrzeźwości. W wydychanym powietrzu miał dwa promile alkoholu.  

- Kolejny nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany już 16.10.2016 Około godziny 3: 30 na ul: 

Koszalińskiej. Ten również miał około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. 

- 16.10.2016 około godziny 6:55 na dworcu PKP operator kamer monitoringu miejskiego 

zauważył grupę bezdomnych, którzy spożywali tam wódkę. Następnie dwójka z nich 

przeniosła się na przystanek komunikacji miejskiej paląc na nim papierosy oraz pijąc piwa. 

Opróżnione puszki wyrzucili na trawnik. Patrol straży miejskiej, który został wysłany na 

interwencję podjął interwencję wobec nich wspólnie z patrolem Służby Ochrony Kolei. 

- 16.10.2016 około godziny 15:55 interwencja w jednym ze sklepów gdzie zgłoszono 

awanturującego się mężczyznę. Na miejscu w sklepie zastano mężczyznę siedzącego na 

podłodze. Obok niego znajdował się skradziony w sklepie czteropak piwa. Mężczyznę 

przekazano Policji. 

- 18.10.2016 około godziny 14:50 patrol straży miejskiej został wezwany na interwencje na ul: 

Wyszyńskiego gdzie sprawca będący pod wpływem alkoholu miał ukraść ze sklepu słoik 

żurawin a następnie awanturował się i rozbił go w pobliskiej klatce schodowej. Na miejscu 

strażnicy ujęli sprawcę kradzieży, natomiast patrol policji, który przyjechał na miejsce odmówił 

podjęcia interwencji twierdząc, że straż ma sama sobie prowadzić tą sprawę.   

- 18.10.2016 r. około godziny 23:50 patrol straży miejskiej podejmował interwencje wobec 

piątki młodych osób, które na ul: Wyszyńskiego zakłócały spokój i porządek publiczny. 

Słuchali głośnej muzyki, pili na chodniku wódkę a podczas legitymowania awanturowali się  

i głośno wykrzykiwali wulgaryzmy. Około godziny 2:40 już dnia 19.10.2016 r. na ul: Lipowa 



  

kolejna interwencja wobec dwóch młodych kobiet z tej grupy. Na ulicy spożywały Piwo  

i awanturowały się. 

- 23.10.2016 około godziny 19:00 na ul: Koszalińskiej znaleziono plecak z zawartością.  

W plecaku znajdował się dowód osobisty właściciela, więc plecak został przez strażników 

odwieziony właścicielowi. 

- 22.10.2016 w nocy dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie o jeleniu 

biegającym na ul: Koszalińskiej. Patrol, który udał się na miejsce stwierdził, iż jest to byk 

daniela. Byk ten przespacerował przez połowę miasta. Nagrany jest w kilku kamerach między 

innymi na ul: Wyszyńskiego. Został przez strażników zagoniony na swoje miejsce. 

- 26.10.2016 około godziny 14:45 strażnicy zostali wezwani na interwencję do kobiety siedzącej 

na chodniku przy ul: Narutowicza. Na miejscu zastali trzydziestosześcioletnią kobietę, 

bezdomną, która nie była w stanie stać o własnych siłach. Była brudna śmierdząca z plamami 

moczu na spodniach. Na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał ja do szpitala. 

- 28.10.2016 około godziny 10:45 patrol Straży Miejskiej udzielał asysty dla pracowników ZGM 

przy przeglądzie lokalu. Po przyjeździe strażników na miejsce zastali oni lokatora mieszkania 

leżącego na podłodze pomiędzy nogami przewróconego stołu. Strażnicy przystąpili do jego 

reanimacji wzywając drogą radiową zespół ratunkowy. Pomimo jego reanimacji lekarz, który 

przyjechał na miejsce stwierdził zgon. 

- 3.11.2016 około godziny 19:55 dyżurny straży miejskiej został poinformowany o zaginięciu 

chłopca. Około godzin 21 patrol straży miejskiej patrolujący miasto zauważył chłopca  

o podanym rysopisie. Okazało się, że jest to poszukiwany chłopiec. Został on przekazany 

patrolowi policji. 

- 4.11.2016 około godziny 16:50 strażnicy otrzymali telefonicznie wezwanie na interwencję przy 

sklepie Biedronka na ul: Przemysłowej, gdzie miał leżeć mężczyzna. Na miejscu zastano 

leżącego przy drzwiach wejściowych do sklepu dobrze znanego z wielu wcześniejszych 

interwencji bezdomnego. Był upojony alkoholem.  

- 6.11.2016 około godziny 8:50 strażnicy patrolując ul: Jana Pawła II zauważyli na wysokości 

skrzyżowania z ruchem okrężnym świeżo zniszczony znak drogowy „przejście dla pieszych” 

oraz trawnik ze śladami samochodu. Obok na parkingu znaleźli zaparkowany samochód 

Mitsubishi koloru żółtego z widocznymi świeżymi śladami kolizji. Samochód miał rozbity 

przedni zderzak i wgniecioną maskę. Ustalono właściciela tego samochodu, który przyznał się, 

że wpadł w poślizg i uderzył w znak drogowy. Sprawę przekazano Policji. 

- 8.11.2016 około godziny 16:10 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Wyszyńskiego zauważył 

mężczyznę, który przechodząc przez przejście dla pieszych przewrócił się. Mężczyzna ten był 

trzeźwy i odmówił przyjęcia pomocy. Następnie po przejściu kilkudziesięciu metrów znowu się 

przewrócił. Został przewieziony do miejsca zamieszkania. 

- 18.11.2016 r. około godziny 12:00 dyżurny Straży Miejskiej został telefonicznie 

poinformowany o kobiecie, która w okolicy tzw. Tajwanu usiłuje wskoczyć do jeziora chcąc się 

utopić. Wskoczył do jeziora, następnie wyszła z niego i ponownie usiłowała wskoczyć już 

innym miejscu. Pewnie liczyła na to, że jest tam głębiej. Kobieta ta została zatrzymana przez 

przechodząca parkiem kobietę. Na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej, który przejął 



  

niedoszłą samobójczynię. Strażnicy okryli ją kocem termicznym. Z uwagi na to, że nie 

posiadała ona żadnych dokumentów oraz zachowywała się dziwnie na miejsce wezwano 

zespół ratunkowy, który zabrał ją do szpitala 

- 12.12.2016 około godziny 15:30 operator kamer monitoringu wizyjnego, na rondzie 

Golińskiego zauważył rowerzystę jadącego od strony ul: 1 Maja, który prawidłowo wjechał na 

rondo. W momencie, kiedy chciał zjechać z ronda został potrącony przez samochód. Patrol, 

który został tam wysłany zastał potrąconego, który leżał na jezdni. Potrąconego strażnicy 

okryli kocem termicznym, wezwali zespół ratunkowy oraz policję a następnie zabezpieczyli 

ruch drogowy w tym miejscu. Zespół ratunkowy zabrał poszkodowanego do szpitala. 

- 12.12.2016 około godziny 15:30 operator kamer monitoringu wizyjnego, na rondzie 

Golińskiego zauważył rowerzystę jadącego od strony ul: 1 Maja, który prawidłowo wjechał na 

rondo. W momencie, kiedy chciał zjechać z ronda został potrącony przez samochód. Patrol, 

który został tam wysłany zastał potrąconego, który leżał na jezdni. Potrąconego strażnicy 

okryli kocem termicznym, wezwali zespół ratunkowy oraz policję a następnie zabezpieczyli 

ruch drogowy w tym miejscu. Zespół ratunkowy zabrał poszkodowanego do szpitala. 

- 17.12.2016 około godziny 15:30 dyżurny Straży Miejskiej został poinformowany  

o zanieczyszczeniu kanału na ul: Kwiatowej. Patrol, który udał się na miejsce stwierdził 

zanieczyszczenie kanału substancją koloru zielonego. Po wykonaniu dokumentacji  

o powyższym fakcie powiadomiono Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM. 

W dniu 18.12.2016 r. ponownie było kontrolowane to miejsce a kanał w dalszym ciągu był 

zanieczyszczony. 

- 23.12.2016 około godziny 00:10 zauważył bójkę pomiędzy grupą osób przy lokalu Sint Ji. 

Patrol straży miejskiej, który udał się na miejsce wylegitymował tylko dwóch pokrzywdzonych. 

Sprawcy zdołali się oddalić. 

- 25.12.2016 około godziny 17:35 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył bójkę na ul: 

Wyszyńskiego. Po przybyciu na miejsce patrolu straży miejskiej dwie grupy biorące udział  

w bójce wzajemnie oskarżały się o kradzież telefonu komórkowego oraz pieniędzy. 

Interwencja została przekazana patrolowi Policji. Po załatwieniu interwencji dwie osoby, które 

bały się przebywać w tym miejscu zostały przewiezione do miejsca zamieszkania. 

- 30.12.2016 około godziny 14:00 patrol straży miejskiej został wezwany do mężczyzny, który 

spał na ławce przy ul: Szczecińskiej. Mężczyznę dobudzono, był upojony alkoholem. Nie 

posiadał przy sobie dokumentów. Podawał tylko imię oraz to, że mieszka na ul: Dworcowej. 

Strażnicy doprowadzili go pod wskazany adres jednak okazało się, że tam nie mieszka. 

Telefonem komórkowym mężczyzny skontaktowano się z jego rodziną. Okazało się, że 

faktycznie mieszka na ul: Dworcowej, ale w Lotyniu. Mężczyzna został przekazany rodzinie, 

która przyjechała po niego. 

3. Realizacja innych zadań wynikłych w toku służby 

 

W roku 2016 mieszkańcy Szczecinka zgłosili do Straży Miejskiej 1709 różnego rodzaju 

interwencji. Najczęstsze zgłoszenia dotyczyły zdarzeń związanych ze zwierzętami – 452 zgłoszenia; 



  

zakłócania spokoju i porządku publicznego – 292 zgłoszenia; zagrożeń w ruchu drogowym 171; 

ochrony środowiska - 138 zgłoszeń; awarii technicznych - 39 zgłoszeń oraz pozostałych zgłoszeń – 

617. 

 

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 2016 strażnicy złapali lub przejęli 136 psów i 4 koty. Zwierzęta te zostały umieszczone 

w schronisku dla zwierząt.  

 Podejmowanie interwencje w sprawie zwierząt potrąconych przez samochody, oraz zwierząt 

dziko żyjących znajdujących się na Terenie miasta. W takich przypadkach interwencje były 

podejmowane w porozumieniu z mlecznicą weterynaryjną współpracującą z miastem. 

Przypadki podejmowania interwencji w takich sprawach są opisane w części dotyczącej 

Realizacji zadań szczególnie ważnych. 

 Informowanie o niedociągnięciach w oznakowaniu ulic, o zapadniętych chodnikach czy 

dziurach w ulicach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami  

i przechodniów.  

 Dyscyplinowanie zarządców terenów do utrzymania ich we właściwym stanie.  

 Strażnicy skontrolowali realizację 400 decyzji i zezwoleń.  

 Doprowadzono do usunięcia 13 pojazdów wyglądających na wraki lub samochody porzucone. 

 informowano o przypadkach dokonanych zniszczeń i dewastacji, kradzieżach różnego rodzaju 

elementów dokonanych na szkodę gminy miejskiej. W roku 2016 oprócz informacji 

przekazywanych telefonicznie przez dyżurnych wysłano 42 informacje pisemne. 

 Współpraca przy organizacji robót publicznych. 

 Przycięcia konarów drzew w celu usprawnienia pracy monitoringu wizyjnego. 

Wydział Planowania Przestrzennego   

 Kontrola legalności zajęcia pasa drogowego.  

 Ustalenia właścicieli działek.  

 Informowanie o reklamach ustawionych bez wymaganego zezwolenia. 

Wydział Spraw Obywatelskich  

 Wymiana informacji o danych osobowych osób, wobec których strażnicy podejmują czynności. 



  

 Zastępca Komendanta występuje, jako kurator dla osób wymeldowywanych w sądzie. 

Wydział Finansowy  

 Przekazywanie sprawozdań z tytułu dochodów z mandatów. 

 Kontrole targowiska oraz podejmowanie interwencji wobec osób odmawiających ponoszenia 

opłat targowych.  

 Przekazywanie wykazów osób ukaranych i uzgadnianie wpływów i kont.  

 Planowanie budżetu oraz składanie sprawozdań. 

Wydział Organizacyjny  

 31.01.2016 zabezpieczenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta na oś Zachód. 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego  

 Współpraca przy różnego rodzaju zdarzeniach mających wpływ na porządek i bezpieczeństwo 

publiczne.  

 Strażnicy kontrolowali przypadki wypalania odpadów.  

 Informowanie o przypadkach zanieczyszczania środowska, zadymienia miasta, zalegającego 

smrodu – 12 przypadków, pożarach oraz zdarzeniach nadzwyczajnych.  

 Strażnicy zabezpieczali pracę komisji ds. kwalifikacji wojskowej.  

 Doręczanie wezwań dla osób wzywanych na komisję.  

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

niewybuchów, pożarach i innych zdarzeniach mających wpływ na porządek i bezpieczeństwo 

publiczne. 

Referat Ochrony Środowiska  

 Współpraca w zakresie kontroli kotłowni przydomowych. W roku 2011 zostały wydane 

strażnikom upoważnienia do kontroli przydomowych kotłowni na podstawie art. 379 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. W roku 2016 w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi spalania we 

przydomowych kotłowniach materiałów zabronionych, strażnicy przeprowadzili 31 takich 

kontroli, które w 3 przypadkach skończyły się nałożeniem mandatów karnych  

w 3 przypadkach pouczeniem, w pozostałych przypadkach zgłoszeń nie potwierdzono. 

 Przekazywano informacje o zanieczyszczeniach środowiska. 

 5 informacji o potrzebie wycięcia drzew i krzewów stwarzających zagrożenie. 

 Wydawanie upoważnień do kontroli kotłowni przydomowych. 

 W maju systematycznie kontrolowano teren przy ul: Brzegowej, jako miejsce potencjalnego 

wylewania zanieczyszczeń do jeziora 

Wydział Nieruchomości  

 Wymiana informacji na temat właścicieli nieruchomości 

Wydział Nadzoru  

 Ze strony wydziału prowadzenie nadzoru nad działalnością straży. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Współpraca z OSiR ograniczyła się jedynie do zabezpieczania organizowanych imprez.  

1.05.2016 strażnicy zabezpieczali imprezę pod nazwą Wielka Majówka z SAPIK-iem i OSIR –em;   

24.04.2016 Biegi im. W. Osińskiego; 2.08.2016 Wakacyjna Olimpiada z SAPIK I OSIR 



  

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 Kontrolowano miejsca przetrzymywania bezpańskich kotów; 

 Udzielono asysty przy 23 przeglądach, przejęciach lokali oraz wejściach do mieszkań i innych 

pomieszczeń. 

 Przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze z osobami, które nieprzestrzegają swoich 

obowiązków przy trzymaniu psów. 

 Kontrolowano tereny z uwagi na ich zaśmiecenie. 

 Kontrolowano warunki utrzymywania psów przez lokatorów 

 Na prośbę ZGM kontrolowano pustostany na terenie miasta. 

 Kontrolowano umowy na wywóz nieczystości 

 Kontrolowano miejsca zagrożone wybrykami chuligańskimi.  

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

- Sygnalizowanie nieprawidłowości związanych z utrzymaniem miasta w czystości. 

- Kontrole zawarcia umów na wywóz nieczystości.  

- Uczestniczenie w akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych. 

- Sygnalizowanie o potrzebie uprzątnięcia padłych zwierząt. 

- 5.02.2016 asysta i zabezpieczenie bezpieczeństwa przy wycince drzew. 

- 24.10.2016 asysta i zabezpieczenie bezpieczeństwa przy wycince drzew na ul: Jasnej. 

- 6.12.2016 asysta dla PGK przy wycince drzew na ul: Polnej, zabezpieczenie ruchu 

drogowego. 

- 13.12.2016 asysta i zabezpieczenie bezpieczeństwa przy wycince drzew na ul: 

Szczecińskiej 

 

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 2016 w ośrodkach dla bezdomnych strażnicy umieścili 13 osób. 

4 stycznia 2016 r. w godzinach nocnych strażnicy wraz z pracownikiem MOPS skontrolowali znane 

miejsca pobytu osób bezdomnych. Skontrolowano pięć takich miejsc dostarczając bezdomnym koce  

i kołdry. Takie same działania były realizowane w grudniu 2016 r.  

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 2016 

uczestniczył w 5 spotkaniach zespołu, na których były podejmowane decyzje w zakresie zadań oraz 

omawiana była strategia w zakresie stosowania form pomocy. Dodatkowo uczestniczył w spotkaniach 

tzw. grup roboczych z osobą doznającą przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami przemocy. Podjęte 



  

działania doprowadziły do rozwiązania sytuacji konfliktowych w rodzinach i zamknięcia procedury tzw. 

niebieskiej karty.  

Strażnicy udzielali pomocy Zespołowi Interdyscyplinarnemu w organizacji konferencji pt. 

„Skuteczna praca z przypadkami pomocy seksualnej w rodzinie z uwzględnieniem dzieci” oraz  

w organizacji spotkania edukacyjno-profilaktycznego dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie  

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zwalczania Przemocy Wobec Dzieci. 

W dniu 19.05.2016 strażnicy zabezpieczali imprezę przy wieży Bismarcka, której organizatorem był 

MOPS 

 

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. Samorządowa 

Agencja Promocji i Kultury w dużym zakresie współpracowała przy organizacji corocznej akcji „Z 

Odblaskiem Bezpieczniej”. Współpraca nie ograniczała się tylko do użyczenia Sali kina, ale również w 

przygotowaniu sekcji młodzieżowych uczestniczących w zajęciach organizowanych przez SAPiK. 

Strażnicy również zabezpieczali następujące imprezy organizowane przez SAPIK: 

 10.01.2016 strażnicy zabezpieczali finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 5.03.2016 zabezpieczenie Turnieju Tańca Towarzyskiego 

 1.05.2016 Wielka Majówka z SAPIK-iem i OSIR –Em.   

 13.05.2016 zabezpieczenie imprezy „Odjazdowy bibliotekarz” Sapik. 

 28.05.2016 zabezpieczenie Powiatowego Dnia Dziecka.  

 4.06.2016 zabezpieczenie imprezy z okazji otwarcia strefy aktywnego wypoczynku. 

 5.06.2016 zabezpieczenie Turnieju Tańca Towarzyskiego. 

 20.06.2016 udział w organizacji Dnia dla dzieci i rodziców zorganizowanego przy ul. 

Kilińskiego.  

 2.07.2016 festiwal disco polo. 

 3.07.2016 VII Międzynarodowy Festiwal Balonowy o Memoriał Kurta Hummela oraz przejazd 

pięciu kolumn z balonami.  

 10.07.2016 koncert zespołów ludowych na terenie CJK Zamek. 

 15.07.2016 Art Piknik. 

 16.07.2016 Art Piknik.  

 22.07.2016 Letnia scena Eski. 

 23.07.2016 VIII Szczecinecka Gra Miejska. 

 30.07.2016 r. Turniej Leśników.  

 30.07.2016 Koncert Jazzowy.  

 30.07.2016 Dixie Rajd Old Mobil. 

 31.07.2016 Dixie Rajd Old Mobil. 

 2.08.2016 rajd rowerowy na Mysią wyspę.  



  

 2.08.2016 Wakacyjna Olimpiada z SAPIK I OSIR.  

 15.08.2016 Dzień Pozarządowca 

 27.08.2016 Materia Fest przy wieży Bismarcka. 

 30.08.2016 Powiatowy Dzień Bliźniaka. 

 4.09.2016 Ogródek Kibica przy CK Zamek mecz Polska Kazachstan organizator Sapik. 

 21.09.2016 Koncert CK Zamek organizator SAPIK + Środowiskowy Dom Samopomocy Turowo 

78. 

 22.09.2016 rajd rowerowy „Naokoło jest wesoło” –SAPIK 

 11.11.2016 święto niepodległości 

 4.12.2016 Mikołajowy Turniej Tańca SAPIK 

 

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 

 Współpraca ze SzLOTem ogranicza się do pomocy w zabezpieczeniu organizowanych przez 

nich imprez: 

24.06.2016 r. Regaty Smoczych Łodzi 

30.07.2016 r. Regaty Smoczych Łodzi 

 

Starostwo Powiatowe 

Strażnicy Miejscy uczestniczyli w działaniach pod hasłem „Bezpieczne Ferie Zimowe 2016” oraz 

„Bezpieczne Wakacje 2016” kontrolując miejsca grupowania się nieletnich, tereny jeziora Trzesiecko. 

Komendant bierze udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na bieżąco 

przekazywano uwagi dotyczących oznakowania ulic dla Dyrektora Wydziału Komunikacji. Komendant 

brał udział w pracach Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na wniosek Straży Miejskiej była 

rozpatrywana zasadność oznakowania kilku miejsc w mieście. Między innymi komisja uznała 

zasadność kierowanych przez Straż Miejską zarzutów dotyczących oznakowania ul: Mierosławskiego, 

Kościuszki ul: Polnej, Dworcowej. Dokonywano kontroli miejsc parkowania samochodów w związku ze 

zmianami oznakowania ulic. Reagowano na sygnały wypływające od Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg dotyczącego zaśmiecania pasów drogowych przez właścicieli prywatnych posesji czy 

nieprawidłowo parkujących pojazdów. Strażnicy przekazywali do Powiatowego Zarządu Dróg 

informacje na temat uszkodzonych dróg, chodników, zapadlin w jezdniach. Strażnicy miejscy 

zabezpieczali bezpieczeństwo podczas prac Powiatowej Komisji lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej.  

Strażnicy zabezpieczali również imprezy współorganizowane przez Starostwo Powiatowe  

w Szczecinku oraz prowadzili na nich działania edukacyjne: 

 30.08.2016 Powiatowy Dzień Bliźniaka 

 1.09.2016 zabezpieczenie uroczystości z okazji 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – 

cmentarz. 

 8.09.2016 udział w Festiwalu Integracja Ja i Ty we współpracy z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

Oprócz tego strażnicy brali udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje podległe Starostwu 

Powiatowemu: 



  

 03.06.2016 r. - udział w Dniu Rodziny Zastępczej zorganizowanym przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.  

 07.06.2016r. uczestnictwo w spotkaniu zespołu do spraw okresowej sytuacji dziecka  

w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie. 

 27.09.2016 spotkanie w starostwie z Powiatowym lekarzem weterynarii nt. afrykańskiego 

pomoru świń 

 

Szkoły 

W roku 2016 Straż Miejska w Szczecinku zabezpieczała przejścia dla pieszych przy Szkole 

Podstawowej Nr 7 na ul. Krakowskiej oraz Szkole Podstawowej Nr 4 na ul. Jasna-Kościuszki oprócz 

tego przeprowadziła wiele działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. 

Przeprowadzone zostały pogadanki na temat: „Cyberprzemocy” (z uczniami pięciu klas szkół 

podstawowych), „Sekstingu” (z uczniami sześciu klas gimnazjum oraz z uczestnikami Hufca Pracy), 

„Odpowiedzialności prawno-karnej” (z uczniami 9 klas gimnazjum), „Uzależnień” (z uczniami 19 klas 

szkoły podstawowej), „Złości, agresji, przemocy” (z uczniami 14 klas szkoły podstawowej).  

W siedzibie Straży Miejskiej zorganizowano 16 wizyt grup przedszkolnych oraz uczniów szkół 

podstawowych. W trakcie tych wizyt dzieci zwiedziły siedzibę straży, zaprezentowano im sprzęt, jakim 

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

publicznych i w miejscach publicznych.  

Na prośbę pedagogów i opiekunów strażnicy przeprowadzili 22 pogadanki w przedszkolach  

i 3 w szkołach z zakresu bezpieczeństwa tj. zachowania w sytuacjach zagrożeń.  

Oprócz takich działań strażnicy uczestniczyli i w innych działaniach: 

 08.04.2016 r. - koncercie charytatywnym „Kredka dla dzieci”, zorganizowany w Gimnazjum 

Publicznym Nr 1.  

 08.04.2016 r. – uczestnictwo w podsumowaniu programu „Wiem jak postępować i żyć 

bezpiecznie” w trakcie, którego przeprowadzono szereg działań z zakresu bezpieczeństwa w 

okresie z klasami II Szkoły Podstawowej nr 7.  

 7.05.2016 r. zabezpieczono imprezę organizowaną przez Gimnazjum Publiczne nr 1 - przejście 

uczniów od GP 1 do ul: Szkolnej oraz uroczystość przy pomniku Wyklętych. 

 12.05.2016 r. – udział w Konferencji pod hasłem „Nasze zdrowie w naszych rękach”, która 

odbyła się w sali widowiskowej kina Wolność, we współpracy z Gimnazjum Publicznym  

nr 1 oraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.  

 18.05.2016 r. w godzinach 15:30 – 18:30 zabezpieczono imprezę „Rodzinne czytanie” 

organizowane na ul. 9 Maja 12 przez Szkołę Podstawową nr 6.  

 21.05.2016 r. zabezpieczono 12 Ogólnopolski Festiwal Koszykówki Ulicznej „Streetball za 

Ratuszem” organizowany Uczniowski Klub Sportowy „Basket” 

 23.05.2016 r. - działania w Przedszkolu „Tęcza” z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia 

Ojca.  

 24.05.2016 r. przeprowadzono zajęcia w Przedszkolu „U cioci Gosi” z okazji Dnia Dziecka, Dnia 

Matki oraz Dnia Ojca.  



  

 26.05.2016 r. – współudział w organizacji Pikniku Rodzinnego w Placówce Terapeutycznej Jaś 

i Małgosia. 

 30.05.2016 r. – udział w Dniu Rodziny, zorganizowanym przez przedszkole Bajka na terenie 

Ślusarni.  

 01.06.2016 r. – udział w Akcji „Bezpieczni - Radośni- Świadomi” w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym.  

 2.06.2016 r. - zabezpieczenie przemarszu młodzieży organizowanego przez Zespół Szkół nr 2. 

 07.06.2016 r. – udział w konferencji naukowo - szkoleniowej pod hasłem „Teraz Polska trzyma 

formę”, która odbyła się we współpracy z Gimnazjum Publicznym nr 1 oraz Powiatowej Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej.  

 10.06.2016r. – organizacja konkursu plastycznego w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego 

pod hasłem „Bezpieczeństwo ponad wszystko”. Podczas podsumowania przeprowadzono 

pogadankę na temat bezpieczeństwa na wakacjach oraz wręczono nagrody za udział  

w konkursie.  

 17.06.2016 r. – udział w Dniu Dziecka w Szkole Podstawowej nr 4.  

 22.06.2016 r. – udział w piknik rodzinnym w Przedszkolu Niepublicznym Słoneczko.  

 W związku ze zbliżającymi się wakacjami przeprowadzono dwa apele w Szkole Podstawowej 

nr 7.  

 13.07.2016r.- organizacja zajęć dla dzieci na półkolonii zorganizowanej w Szkole Podstawowej 

nr 4 im. Przy ulicy Armii Krajowej.  

 22.09.2016r. spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 2 ul. 1 Maja gdzie 

przeprowadzono rozmowę na temat zagrożeń i odpowiedzialności uczniów klas pierwszych.  

 24.09.2016  r. zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas imprezy Zorientowany Matematyk 

organizowanej przez ZSz nr 1 przy ul: Szczecińskiej 

 26.09.2016r dwa apele ze wszystkimi uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 

Mickiewicza na temat zagrożeń na terenie placówki i poza nią.  

 17.10.2016 r uczestnictwo w biciu rekordu w resuscytacji organizowanym przez Zespół Szkół 

im. Jana III Sobieskiego. 

 31.10.2016r. ul. Cieślaka - akcja „ Z odblaskiem bezpieczniej”- obdarowywaliśmy 

przechodniów elementami odblaskowymi, chcąc zwrócić uwagę na to, jakie one są ważne na 

drodze.  

 07.11.2016r. akcja „Z odblaskiem bezpieczniej” przeprowadzona kolejny raz przez 

szczecinecką Straż Miejską wspólnie z SAPIKiem oraz szkołami nr 7 i 4 w sali widowiskowej 

Kina Wolność. Akcja jest skierowana do wszystkich uczniów klas pierwszych szczecineckich 

szkół podstawowych. Ma ona na celu pokazanie jak ważne jest stosowanie elementów 

odblaskowych na drodze.  

 25.11.2016 r. – udział w organizacji Dnia Pluszowego Misia w Niepublicznym Przedszkolu Miś. 

 06.12.2016 r. – Mikołajkowa Akcja Odblaskowa przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Noblistów 

Polskich ul. Krakowska. Prowadzenie rozmów uświadamiających na temat stosowania 

elementów odblaskowych połączone z rozdawaniem elementów odblaskowych dla uczniów. 



  

 16.12.2016 r.- ul. Pl. Wolności – akcja odblaskowa podczas Jarmarku Świątecznego 

przeprowadzona wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich. 

 18.12.2016 r.- ul. Pl. Wolności – akcja odblaskowa podczas Jarmarku Świątecznego 

przeprowadzona wspólnie z uczniami Integracyjnej Szkoły Podstawowej. 

 W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz Sylwestrem, przeprowadzono 

pogadanki we wszystkich klasach szkoły podstawowej na temat bezpieczeństwa właśnie  

w tym okresie. 

 

Kościoły i organizacje pozarządowe 

W pierwszym półroczy roku 2016 na prośbę parafii oraz organizacji pozarządowych strażnicy brali 

udział poprzez organizację zajęć i pokazów dla dzieci oraz zabezpieczali następujące imprezy: 

 6.01.2016 r. – zabezpieczenie Orszaku Trzech Króli – organizator PW Św. Ducha 

 16-18.12.2016 r. - zabezpieczenie oraz udział w II Jarmarku Świąteczny organizowanym przez 

stowarzyszenie Miasto z Wizją. 

 11.03.2016 r. - zabezpieczenie kiermaszu „Zajączek wielkanocny” organizowanego przez 

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet. 

 12.03.2016 r. – udział w imprezie organizowanej na muszli koncertowej pod nazwą „Bądź 

życzliwy” przez Stowarzyszenie Impuls. 

 21.03.2016 r. - zabezpieczenie w parku miejskim „Dnia Wiosny” zorganizowanego przez Art. 

Piknik oraz Fundację Inicjatywa Społeczna 

 2.04.2016 r. - zabezpieczenie zgromadzenia publicznego organizowanego przez Fundację JIM. 

Tego samego dnia zabezpieczenie biegu Teem Parkun „Na niebiesko” zorganizowanego  

w związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Tego samego przeprowadzono także 

działania przy ul. Boh. Warszawy oraz przy ul. Klasztornej w Placówce Terapeutycznej Jaś  

i Małgosia, wykorzystując do nauki bezpiecznych zachowań Alkogogle oraz Autochodzik.  

 08.04.2016 r. – udział w podsumowaniu akcji „Na niebiesko” w Placówce Terapeutycznej Jaś  

i Małgosia. Został zaprojektowany film z działań, w związku ze Światowym Dniem 

Świadomości Autyzmu. 

 20.04.2016 r. - zabezpieczenie Zbiórki publicznej – Pola Nadziei organizowanej przez 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Św. Franciszka z Asyżu 

 22.04.2016 r. - zabezpieczenie rajdu ekologicznego organizowanego przez ZHP. 

 30.04.2016 r. - udział w „Majówkowym pikniku mieszkańców osiedla Trzesieka” 

 7.05.2016 r. - zabezpieczenie Otwarcia sezonu motocyklowego i imprezy motocyklistów, 

organizacja zajęć promujących bezpieczne zachowania. 

 16.05.2016 r. - zabezpieczenie „Biegu bociana” w Czarnoborze – organizowanego przez 

Nadleśnictwo Czarnobór.  

 21.05.2016 r. – organizacja zajęć dla dzieci uczących prawidłowych zachowań w miejscach 

publicznych na terenie Ślusarni z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Firmę Pom-Eko. 

 28.05.2016 r. - organizacja zajęć dla dzieci uczących prawidłowych zachowań w miejscach 

publicznych z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet.  



  

 02.06.2016 r. – spotkanie z dziećmi ze Stowarzyszenia Zwolenników Mądrej Pomocy Impuls, 

na temat bezpiecznych wakacji oraz agresji i przemocy, które odbyło się one w internacie 

Zespołu Szkół nr 2 na ul. 1Maja.  

 09.06.2016 r. – udział w Akcji „Miasteczko życzliwości” zorganizowanej przez Stowarzyszenie 

Zwolenników Mądrej Pomocy Impuls na muszli koncertowej.  

 11.06.2016 r. – udział w „Szkolnym pikniku rodzinnym” zorganizowanym przez Szczecinecką 

Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Fundację Inicjatywa Społeczna.  

 18.06.2016 r. - zabezpieczenie kiermaszu na ul: Bohaterów Warszawy 31-35 organizowanego 

przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet. Tego samego dnia udział w akcji „Podarujmy 

dzieciom uśmiech” na ul. Boh. Warszawy zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sportowe 

Pomagamy Dzieciom oraz Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet oraz udział w akcji charytatywnej 

„Dla Tomka” ciężko chorego chłopca, zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz Teem Biegowy. Straż Miejska zabezpieczyła również bieg, który odbył się  

w związku z tą akcją. 

 19.06.2016 r. - zabezpieczenie Turnieju piłki siatkowej „Gryf na Mysiej Wyspie” 

organizowanego przez Miejski Klub Sportowy „Gryf – Szczecinek”.  

 2.07.2016 zabezpieczenie parady organizowanej z okazji 25 lecia Stowarzyszenia Floriana z 

Bergen op Zoom. 

 15.07.2016 r. zabezpieczenie Jarmarku Księżnej Jadwigi organizowanego przez Fundację 

Inicjatywa Społeczna FIS. 

 16.07.2016 r. zabezpieczenie Jarmarku Księżnej Jadwigi organizowanego przez Fundację 

Inicjatywa Społeczna FIS. 

 19.07.2016 r. zabezpieczenie Zlotu rodzin Abstynenckich nad jeziorem Leśne. 

 23-24.07.2016 r. zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Pikniku Historycznego 

organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno Historyczne Jazda 4x4. 

 6.08.2016 r. udział w zabezpieczeniu Weekendu Biegowego organizowanego przez MKL 

Szczecinek. 

 7.08.2016 r. udział w zabezpieczeniu Weekendu Biegowego organizowanego przez MKL 

Szczecinek. 

 4.09.2016 r. zabezpieczenie oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy podczas Rozaliady organizowanej przez 

PW Św. Rozalii. 

 10.09.2016 r. zabezpieczenie Osiedlowego Pikniku Rodzinnego na ul: Sójczej. 

 11.09.2016 r. Maratonu MTB organizowanego przez Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek. 

 5.11.2016 patrol wodny i lądowy wokół jeziora połączony z ujawnieniem i sprzątaniem 

przeszkód na wodzie, zaśmieconych miejsc i zagrożeń prowadzony wspólnie z WOPR. 

 10.11.2016 r. udział w zabezpieczeniu Biegów z okazji Święta Niepodległości. 

 20.11.2016 r. udział w Turnieju Charytatywnym organizowanym przez Stowarzyszenie 

Porozumienie Samorządowe 

 3.12.2016 r. udział w akcji charytatywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Aktywnych 

Kobiet. 



  

 3.12.2016 r. zabezpieczenie zgromadzenia publicznego na Placu Wolności organizowanego 

przez Bartosza Dolatowskiego (Uczestniczyło 5 osób) 

 4.12.2016 r. udział w akcji charytatywnej „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja” wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Sportowym Pomagamy Dzieciom. 

 7.12.2016 przekazanie paczek dla siedmiu potrzebujących rodzin. Zbiórka była 

przeprowadzona wśród pracowników straży miejskiej. Akcję przeprowadzono wspólnie z 

Fundacją Szkoły i Placówki Terapeutyczne Jaś i Małgosia oraz ProMed. 

 08.12.2016r. – przeprowadzono prelekcję na temat Antyhejtu oraz złości okazywanej przez 

ludzi w Internecie podczas debaty zorganizowanej przez 13 Szczep Harcerski. 

 9.12.2016 zabezpieczenie Kiermaszu Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 

 W dniach 16, 17 i 18 grudnia 2016 zabezpieczenie Jarmarku świątecznego organizowanego 

przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją połączonego z akcją odblaskową przeprowadzoną 

wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w dniu 16.12 oraz akcją 

odblaskową wspólnie z uczniami Integracyjnej Szkoły Podstawowej w dniu 18.12.2016. 

 

Straż Miejska w Szczecinku od dwóch lat wspiera rodzinę dziewczynki z zespołem Downa. 

Prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek, które systematycznie przekazywane są jej. Nakrętki są 

sprzedawane z środki uzyskane ze sprzedaży są przeznaczane na turnusy rehabilitacyjne. Oprócz 

takiej formy pomocy prowadzimy wśród pracowników zbiórkę pieniędzy zabawek edukacyjnych, 

którymi wspieramy rozwój i rehabilitację dziewczynki. Między innymi 12.08.2016 r. odbyło się 

oficjalne przekazanie nakrętek po opakowaniach z tworzyw sztucznych (12 worków). Do 

prowadzonej przez nas akcji włączył się Zakład Karny w Szczecinku, przedszkole Jaś i Małgosia, 

Szkoły i Placówki Terapeutyczne a także Przedszkole Niepubliczne Jedynaczka w Bornem 

Sulinowie. Chorej dziewczynce strażnicy sprezentowali rowerek oraz inne upominki. 01.12.2016 r 

już piąty raz przekazaliśmy zebrane nakrętki po opakowaniach z tworzyw sztucznych na rzecz tej 

dziewczynki. Ostatnim razem przekazaliśmy 400 kg nakrętek. Do tej akcji włączyły się Zakład 

Karny w Szczecinku, Salon Fryzjerski Anita, przedszkola Jaś i Małgosia, Bajka i Krasnoludek, 

Świetlica Socjoterapeutyczna Koniczynka  a nawet Szkoła Podstawowa w Juchowie. Przy okazji 

dziewczynce przekazano prezenty z Okazji św. Mikołaja zakupione ze środków zebranych przez 

pracowników straży. Każdorazowo organizując różnego rodzaju akcje staramy się włączać do nich 

szerokie grono różnego rodzaju placówek czy zakładów pracy, co pozwala na pokazywanie bardzo 

ciepło odbieranych przez społeczeństwo działań straży, i kształtowanie w świadomości 

mieszkańców przyjaznego, pozytywnego wizerunku straży. 

 

Straże miejskie 

Na prośby straży miejskich z terenu Polski w roku 2016 strażnicy miejscy ze Szczecinka 

dokonali 10 doręczeń korespondencji, przesłuchań lub innych 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. 21.05.2016 r. we współpracy ze Strażą Miejską 



  

Borne Sulinowo w miejscowości Juchowo zorganizowano gry i zabawy dla dzieci uczące bezpiecznych 

zachowań z okazji pikniku rodzinnego organizowanego na 10-lecie Stowarzyszenie Pomost.  

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczecinku 

W pierwszym półroczu roku 2016 r. Straż Miejska w Szczecinku współpracowała z Komendą 

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

 21.01.2016 około godziny 23:35 strażnicy patrolując ulicę Szczecińską zauważyli bardzo duże 

zadymienie wokół jednego z budynków oraz wydobywające się iskry i gęsty dym z komina. Na 

miejsce poprzez dyżurnego straży miejskiej wezwano straż pożarną gdyż zachodziła obawa 

pożaru sadzy w kominie. 

 21.03.2016 około godziny 7:40 ul: Armii Krajowej strażnicy ujawnili palący się śmietnik, na 

miejsce wezwano PSP i zabezpieczono do czasu ugaszenia. 

 24.03.2016 strażnicy ujawnili podpalenie podziemnego kontenera na śmieci. Na miejsce 

wezwano PSP i zabezpieczono do czasu ugaszenia 

 28.03.2016 zabezpieczenie miejsca pożaru traw na Bugnie, kierowanie ruchem drogowym 

 30.04.2016 zabezpieczenie miejsca wycieku substancji ropopochodnej na jezdni do czasu 

neutralizacji przez PSP. 

 4.05.2016 około godziny 15:45 interwencja w sprawie wycieku nieznanej substancji do rzeczki 

Niezdobnej. Na miejsce wezwano PSP, która zajęła się likwidacją plamy a strażnicy ustalili 

miejsce wycieku. Okazało się, że wyciek nastąpił ze zbiornika odpadów z terenu jednego  

z zakładów pracy przylegającego do rzeki. 

 26.05.2016 zabezpieczenie szpitala w związku z działaniami PSP. Wydobywający się dym  

z zadaszenia w związku z niewłaściwy m podłączeniem układów solarnych. 

 8.06.2016 Udział w Ćwiczeniu REJS – 2016 

 25.07.2016 10:00 ćwiczenia taktyczno – bojowe „Słoneczko – 2016” 

 26.07.2016 zabezpieczenie ulicy Waryńskiego do czasu udrożnienia ulicy przez PSP. 

 26.07.2016 około godziny 17:30  po ulewie patrol straży miejskiej patrolując park miejski 

zauważyli przewrócone na alejkę parkową drzewo. Na miejsce wezwano PSP, która wycięła 

przewrócone drzewo. Strażnicy zabezpieczyli teren do czasu usunięcia zagrożenia. 

 4.08.2016 około godziny 3:10 zabezpieczenie ronda Słowiańska Sikorskiego AK w związku  

z zablokowaniem skrzyżowania przez TIRA, który wjechał MW rondo i zawisł tam. 

 11.08.2016 6:30 ul: Cieślaka zabezpieczenie miejsca zapalenia się TIRa Powiadomienie PSP  

i innych służb, do czasu ugaszenia pożaru przez PSP kierowanie ruchem drogowym  

 30.08.2016 Ćwiczenie taktyczno-bojowe „Wypadek w środkach transportu, zderzenie się 

dwóch pojazdów osobowych w Szczecinku ul: Kołobrzeska” 

 26.09.2016 r. około godziny 18:45 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie, 

iż z jednego mieszkania wydobywają się krzyki starszej kobiety wzywającej pomocy. Patrol, 

który udał się na miejsce potwierdził zgłoszenie, ale w związku z brakiem uprawnień do 

podejmowania tego typu interwencji na miejsce został wezwany patrol policji, straż pożarna 

oraz pogotowie ratunkowe. 



  

 28.09.2016 około godziny 13:25 strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce wycieku oleju na 

jezdnię. Na prośbę PSP kierowali tam ruchem drogowym umożliwiając utylizację plamy oleju 

przez strażaków. 

 21.11.2016 udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych Hotel 2016.  

Po ugaszeniu pożarów przez PSP strażnicy odbierali obiekty objęte działaniami ratowniczymi  

z dalszymi zaleceniami, które były przekazywane do zarządców terenów. 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku 

W pierwszym półroczu 2016 współpraca z KPP Szczecinek polegała jedynie na podejmowaniu 

doraźnych interwencji. W drugim półroczu zrealizowano 11 wspólnych patroli w tym trzy przy 

zabezpieczeniu koncertu Lato z Radiem Eska. Wielokrotnie przekazywaliśmy materiały zarejestrowane 

przez kamery monitoringu wizyjnego do prowadzonych przez Policje postępowań. W nocy z 6/7 oraz 

7/8.09 na prośbę Policji zabezpieczenie wykopanego niewybuchu na ul: Polnej. Strażnicy wspólnie  

z policjantami zabezpieczali również miejsca zdarzeń drogowych i innych. 

 

Oprócz wymienionych, Straż Miejska współpracowała z wieloma innymi instytucjami  

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

budynki PKP. Z zarządcami nieruchomości w zakresie kontroli utrzymania porządków a w jednym 

przypadku udzielono asysty przy przeglądzie lokalu. Współpracowaliśmy z firmami ochrony osób i 

mienia przy zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez odbywających się w mieście.  

Na potrzeby sądów dokonano 18 ustaleń a w dniu 30.05.2016 strażnicy zabezpieczali 

uroczystość otwarcia nowego budynku sądu. 

Na potrzeby prokuratur dokonaliśmy ustaleń w 14 sprawach, najczęściej były to zapytania  

o podejmowane interwencje.  

Na potrzeby Wojskowej Komendy Uzupełnień dokonywaliśmy sprawdzeń osób powołanych do 

odbycia ćwiczeń oraz informowaniu ich o terminach takich ćwiczeń. 

Reagując na pomysł dyrekcji szpitala, przeprowadziliśmy akcję zbierania książek do biblioteki 

na oddziale dziecięcym pod hasłem „Wspólnie stwórzmy bibliotekę dla dzieci w szczecineckim 

szpitalu”. W dniu 01.06.2016r. odbyło się zakończenie tej akcji a do szpitala przekazano 2 500 

zebranych książek oraz różnego rodzaju gier. Do tej akcji włączyło się wiele instytucji zarówno 

miejskich jak i osób z różnych części Polski. 

Na potrzeby WKU była doręczana korespondencja oraz prowadzone ustalenia na temat osób 

powoływanych do odbycia ćwiczeń, a które nie odbierały wezwań. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


