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I. WSTĘP

Straż Miejska w Toruniu jako samorządowa, umundurowana formacja powołana do ochrony spokoju
i porządku publicznego działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz innych
przepisów ustaw i aktów prawa miejscowego. W roku 2012 liczyła 142 etaty, w tym:
-

4 stanowiska cywilne,

-

8 osób niepełnosprawnych – referentów w komórce obsługującej tzw. „fotoradar”,

-

5 osób niepełnosprawnych do obsługi monitoringu miejskiego,

-

125 etatów strażników (w tym 5 stanowisk administracyjnych).
Działania podejmowane przez Straż Miejską w 2012 roku wynikały z realizacji funkcji, jakie pełni wśród

lokalnej społeczności:
-

ochronnej - zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju na terenie gminy;

-

porządkowej - egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną przepisów prawa w zakresie
czystości i porządku publicznego;

-

prewencyjnej - patrolowanie ulic i osiedli oraz realizacja zgłaszanych interwencji;

-

profilaktycznej - zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym, prowadzenie
profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;

-

społeczno-administracyjnej - współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
z zainteresowanymi organami samorządowymi i organizacjami społecznymi;

-

integrującej lokalną społeczność - poprzez udział w imprezach sportowych, kulturalnych, charytatywnych
organizowanych przez gminę, organizacje społeczne, szkoły, itp.

Przyjęte do realizacji założenia miały przede wszystkim na celu:
-

poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów;

-

przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie imprez odbywających się w Toruniu, a związanych
z przebiegiem mistrzostw „EURO 2012” w Polsce;

-

podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy spokoju i porządku publicznego;

-

zwiększenie działań prewencyjnych, przy jednoczesnym zaostrzeniu restrykcji w obszarze wykroczeń
najbardziej uciążliwych z punktu widzenia mieszkańców;

-

otwartość na potrzeby mieszkańców;

-

podniesienie jakości realizacji zadań, podniesienie jakości odpraw do służby, wprowadzenie odpowiedniej
motywacji do służby, zapewnienie odpowiednich warunków do pracy;

-

organizacyjne dostosowanie do potrzeb wynikających z funkcjonowania miasta, w tym potrzeb lokalnych
społeczności, odpowiednia dyslokacja służb patrolowych;

-

stanowcze piętnowanie i eliminowanie przypadków patologii, bierności i braku reakcji na zagrożenia
bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród funkcjonariuszy Straży.
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II. SŁUŻBY PATROLOWE
Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Torunia zostało wystawionych do służby
7.987

samodzielnych

patroli

strażników

(7.838

w

roku

2011)

oraz

1.987

patrole

wspólne

z funkcjonariuszami Policji. Razem stanowi to 9.974 patrole (9.676 w roku 2011), czyli ponad 27 patroli dziennie
w ciągu całego roku.
Wykres 1. Służby patrolowe w latach 2008 – 2012.
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III. PRZEPROWADZONE INTERWENCJE
Dyslokacja służb patrolowych wynika z realizacji codziennych zadań stawianych funkcjonariuszom Straży,
z prowadzonego rozpoznania i identyfikowania miejsc najbardziej zagrożonych na podstawie własnych obserwacji
i informacji otrzymywanych z Komendy Miejskiej Policji oraz w związku z przyjmowanymi przez dyżurnego
Komendy Straży zgłoszeniami i prośbami o podjęcie interwencji od mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych oraz
innych instytucji. Nie mniej istotne są również dane uzyskane w wyniku spotkań Prezydenta Miasta Torunia
z mieszkańcami oraz informacje i zgłoszenia przekazywane w czasie spotkań z Radami Okręgów.
W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli
miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 26.211 osób oraz
przeprowadzili 24.808 interwencji.
W omawianym okresie funkcjonariusze w szczególności przeprowadzili na zasadzie powtarzalności kontrole:
-

rejonów placówek oświatowych;
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-

miejsc gromadzenia się nieformalnych grup młodzieżowych;

-

rejonów wokół lokali gastronomicznych, rozrywkowych oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

-

nieruchomości, pod względem utrzymania czystości i porządku;

-

targowisk miejskich;

-

cmentarzy;

-

miejsc pobytu osób bezdomnych.

Wykres 2. Sposoby zakończenia podjętych interwencji przez strażników miejskich w 2012 roku. (bez fotoradaru)
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Niezmiennie, istotną rolę w działalności Straży pełnią dzielnicowi, którzy jako strażnicy pierwszego
kontaktu identyfikują problemy mieszkańców w zakresie utrzymania w czystości miejsc publicznych,
bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarczają ważnych informacji pochodzących z rozpoznania rejonu,
wdrażają partnerską współpracę z mieszkańcami. W związku z tym prowadzą stałą obserwację otoczenia, poszukują
informacji o zachodzących w nim zmianach, rozpoznają zmieniające się zagrożenia oraz zgłaszają przełożonym
swoje spostrzeżenia. Ma to na celu określanie nowych zadań oraz dokonywanie niezbędnych zmian w stosowanych
już procedurach, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami otoczenia.
Ponadto, w ramach realizowanych służb patrolowych swoje zadania wykonywał również Wydział
Interwencyjny, który podejmował w systemie alarmowym interwencje wobec większych grup chuliganów, czy
nieformalnych grup młodzieżowych, które szczególnie w różnych rejonach Zespołu Staromiejskiego, w tym na
szlakach turystycznych, dopuszczają się zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia, aktów
agresji i napaści na mieszkańców lub turystów, itp.
Dzięki nieustannej pracy nad treścią strony internetowej Straży Miejskiej (www.strazmiejska.torun.pl)
można zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi zakresu uprawnień oraz realizowanych przez Straż
obowiązków, o dzielnicowych i ich rejonach służbowych oraz wykonywanych przez nich zadaniach.
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Wykres 3. Struktura podejmowanych interwencji przez strażników miejskich.
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Powyższy wykres obrazuje pewną tendencję w działaniach Straży. W stosunku do roku poprzedniego
zmieniły się proporcje podejmowanych przez strażników miejskich interwencji. Jest to, w znacznej mierze,
spowodowane pewnego rodzaju przewartościowaniem kierunków działań Straży. Można na tej podstawie
zauważyć, że zmniejszył się udział interwencji podejmowanych w związku z wykroczeniami przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (48,4% w roku 2011), na korzyść interwencji dotyczących wykroczeń
przeciwko urządzeniom użytku publicznego (11,5% w roku 2011), przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu
(31,5% w roku 2011) oraz przeciwko zdrowiu (4,1% w roku 2011).

IV. PRZYJĘTE ZGŁOSZENIA
Dyżurny Straży Miejskiej przyjął 11.352 zgłoszenia od mieszkańców, bądź instytucji z prośbami
o podjęcie interwencji. Obniżenie się ilości przyjętych zgłoszeń wynika w dużej mierze z dokonywanej na bieżąco
analizy oraz, z dyslokowania patroli w miejsca, w których zapotrzebowanie na działania strażników miejskich jest
największe, co pozwala na rozwiązywanie bieżących problemów, z którymi borykają się mieszkańcy naszego
miasta. Mniejsza ilość przyjętych zgłoszeń w stosunku do lat poprzednich jest również wypadkową odbywających
się w roku 2012 na terenie naszego kraju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”, rozgrywających się na
przełomie miesiąca czerwca i lipca. Jednak niezmiennie, zapotrzebowanie na funkcjonowanie Straży Miejskiej
w

lokalnej

społeczności

oraz

jej

integralnej

roli

i

przydatności

w

realizacji

zadań

związanych

z zapewnieniem bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego na terenie miasta utrzymuje się na wysokim
poziomie. Strażnicy są widoczni w wyznaczonych rejonach służbowych i w sposób rzetelny i zaangażowany
realizują swoje zadania, o czym także świadczy wysoka liczba podjętych interwencji.
Patrole prowadzą nasilone działania prewencyjne we wszystkich dzielnicach miasta, wzmożone kontrole
miejsc zagrożonych oraz utrzymują bezpośredni, bieżący kontakt z mieszkańcami i mediami.
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Wykres 4. Liczba przyjętych zgłoszeń o podjęcie interwencji przez dyżurnego Straży w latach 2008- 2012
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Wzorem lat poprzednich, szczególny nacisk kładziony był na profesjonalne przyjmowanie przez dyżurnych
zawiadomień o wykroczeniach, w tym naruszeniach porządku publicznego, zachowaniach i czynach
patologicznych. Dyżurni, tak jak i inni funkcjonariusze mieli możliwość uczestniczenia w szeregu szkoleń
podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności. Systematycznie usprawniany jest model reakcji na każde
zawiadomienie (m.in. udzielenie porady, interwencja). Strażnicy dyżurni stosują jednolity wzór postępowania
dyżurnego jednostki przy przyjmowaniu i realizacji zgłoszeń.
Po 10 latach korzystania z dotychczasowej aplikacji komputerowej przez strażników dyżurnych tzw.
„Systemu Wspomagania Dowodzenia” zaistniała potrzeba wymiany oprogramowania na nowe. Nowy system, który
zostanie wdrożony w roku 2013, będzie z pewnością spełniać rosnące oczekiwania mieszkańców w zakresie
sprawnej obsługi od chwili przyjęcia zgłoszenia do czasu zakończenia sprawy przez strażników. Należy pamiętać
o tym, że w ciągu minionej dekady dokonał się znaczący postęp w dziedzinie informatyki, dlatego nowe
oprogramowanie będzie dawało znacznie większe możliwości w procesie koordynowania działań patroli,
realizowanym przez dyżurnych Straży Miejskiej.

V. WYKROCZENIA PRZECIWKO PORZĄDKOWI I SPOKOJOWI PUBLICZNEMU
1. Zapewnienie spokoju i porządku publicznego wokół placówek oświatowych
przeciwdziałanie naruszeniom prawa przez nieformalne grupy młodzieżowe.
Problemy:
a) opuszczanie budynków szkolnych przez młodzież w czasie przerw
pomiędzy lekcjami;
b) wymuszenia, pobicia, bójki i rozboje, dewastacje mienia;
c) działalność dealerów narkotykowych;
d) palenie papierosów w najbliższym otoczeniu szkół, w klatkach
schodowych, na zapleczach pawilonów;
e) systematyczne zanieczyszczanie tych miejsc;
f) zakłócanie spokoju, niegrzeczne zachowania, używanie słów
wulgarnych, arogancja młodzieży, czyny które są bardzo uciążliwe
dla lokatorów budynków wielorodzinnych.
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Realizowane działania.
W ramach realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa
i porządku oraz zmniejszenia skali zagrożeń w rejonach placówek
oświatowych funkcjonariusze Straży prowadzili na zasadzie
powtarzalności:
a) kontrole rejonów placówek oświatowych i kulturalno –
oświatowych, których przeprowadzono w sumie 10.833 w ciągu
roku (9.920 w roku 2011),
b) kontrole miejsc gromadzenia się nieformalnych grup
młodzieżowych, których przeprowadzono w sumie 50.690
w ciągu roku (49.371 w roku 2011).
W wyniku przeprowadzonych działań strażnicy miejscy ujęli:
- 20 nieletnich kupujących lub spożywających alkohol (20 ujętych
w roku 2011),
- 9 nieletnich palących papierosy (2 ujętych w roku 2011).
Ponadto, funkcjonariusze nałożyli 132 mandaty karne na osoby palące
wyroby tytoniowe na terenach placówek oświatowych (66 mandatów
w roku 2011) przy łącznie 400 interwencjach w tym zakresie (230
interwencji w roku 2011).

2. Egzekwowanie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Problemy:
a) spożywanie alkoholu w miejscach publicznych;
b) zakłócanie porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe;
c) sprzedaż alkoholu osobom nieletnim;
d) spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie,
e) egzekwowanie przestrzegania godzin otwarcia lokali zgodnie
z warunkami określonymi w zezwoleniu.
Realizowane działania.
W ramach podejmowanych działań strażnicy miejscy:
a) przeprowadzili 45.512 kontroli rejonów wokół lokali
gastronomicznych, rozrywkowych oraz punktów sprzedaży
napojów alkoholowych (43.898 kontrole w roku 2011),
b) wylegitymowali 5.095 osób spożywających alkohol w miejscach
publicznych (4.668 w roku 2011 – wzrost o 9,15%), w tym:
- pouczyli 2.765 osób (2.227 w roku 2011),
- nałożyli 2.241 mandaty karne za spożywanie napojów
alkoholowych w miejscach zabronionych,
- sporządzili 89 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego
(67 sporządzonych wniosków w roku 2011);
c) przewieźli do Izby Wytrzeźwień 357 osób oraz 26 osób do miejsca
ich zamieszkania,
d) dokonali ujęcia 20 nieletnich spożywających alkohol w miejscach
publicznych – nieletni przekazani zostali funkcjonariuszom Policji
lub rodzicom.
Najwięcej działań w opisanym zakresie strażnicy przeprowadzili
w obrębie Zespołu Staromiejskiego - 21.901 kontroli (21.187 kontroli
w roku 2011), w związku z którymi podjęli 2.334 interwencji, co
stanowi 48,12 % wszystkich podjętych z tego tytułu interwencji.

3. Realizacja uchwał Rady Miasta Torunia.
W ramach wykonywanych zadań strażnicy egzekwują przepisy prawne
określone w niżej wymienionych aktach prawa miejscowego:
a) URMT nr 270/03 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru
oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz
w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie
miasta Torunia;
W toku prowadzonych działań funkcjonariusze:
• wylegitymowali 14 osób,
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• wobec 3 sprawców zastosowano postępowanie mandatowe,
Od 2011 roku obowiązują przepisy prawa, w świetle których
wykroczenie kwalifikowane jako handel poza miejscami
wyznaczonymi stanowi czyn zabroniony określony przepisami art. 603.
Łącznie, w związku z prowadzeniem handlu poza miejscami
wyznaczonymi, strażnicy podjęli interwencje w stosunku do 61 osób
i ukarali mandatem 10 spośród nich. W sprawach tych nie zaistniała
konieczność konfiskaty towaru.
b) URMT nr 211/07 w sprawie ustalenia „stref wolnych od dymu
tytoniowego” oraz ograniczenia rozpowszechniania reklamy
tytoniowej - przepisy w/w uchwały stanowią jeden z aktów prawa,
zakazujących palenia papierosów w określonych miejscach.
W roku 2012 działania w tym zakresie strażnicy prowadzili
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W sumie,
w związku z paleniem papierosów w miejscach zabronionych
wylegitymowanych zostało 400 osób (230 w roku 2011), z czego
mandatami ukarano 153 sprawców wykroczeń (112 ukaranych
w roku 2011).
c) URMT nr 123/99 w sprawie przepisów porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy
Miasta Torunia;
W toku prowadzonych działań funkcjonariusze:
• dokonali 173 kontroli pojazdów taxi w patrolach
samodzielnych (114 kontroli w roku 2011),
• dokonali 27 kontroli pojazdów taxi wspólnie z pracownikami
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Transportu
Drogowego
w Bydgoszczy,
• w toku powyższych działań wylegitymowali 180 osób
(79 osób w roku 2011),
• nałożyli 20 grzywien w drodze mandatu karnego,
• pouczyli 159 sprawców wykroczeń (53 pouczeń w roku 2011),
• sporządzili 1 wniosek do sądu o ukaranie.
d) URMT nr 81/94 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia
porządkowego nr 1/94 Zarządu Miasta Torunia z dnia 5 grudnia
1994 r. w sprawie ograniczenia używania materiałów
pirotechnicznych na terenie miasta Torunia.
W wyniku przeprowadzonych działań funkcjonariusze przeprowadzili
kontrole punktów sprzedaży petard, w tym:
a) 44 kontrole samodzielnie (35 kontroli w roku 2011),
b) 3 kontrole wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży
Pożarnej, przeprowadzone na terenie wielkopowierzchniowych
placówek handlowych, przedstawiciele skontrolowanych placówek
otrzymali od strażników ulotki informujące o zakazie sprzedaży
materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w omawianym zakresie.
Realizacja pozostałych uchwał RMT będzie omówiona w dalszej części
opracowania, przy okazji analizy działań Straży dotyczących innego
charakteru popełnianych wykroczeń.

4. Inne działania Straży Miejskiej.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmowali 2.406 razy
interwencje (1.856 interwencji w roku 2011) związane
z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego (art. 51 § 1 KW).
Także w tym przypadku wartym podkreślenia jest fakt, że aż 1.404
spośród tych interwencji (1.147 w roku 2011) miało miejsce na
terenie Zespołu Staromiejskiego, co stanowi 58,35% wszystkich
interwencji z tego tytułu.
Ponadto, funkcjonariusze podejmując działania prewencyjne
wobec osób, których zachowanie mogło zmierzać do naruszeń
prawa wylegitymowali 593 osoby.
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W ramach realizowanych służb patrolowych, samodzielnych lub
wspólnych z Policją, strażnicy dokonali ujęcia 849 osób, w tym: 57
sprawców kradzieży, 22 sprawców pobicia, 31 sprawców
chuligańskich wybryków oraz 14 osób poszukiwanych przez
organy ścigania.
Mając na uwadze występujące na cmentarzach komunalnych
dewastacje nagrobków, kradzieże, rozboje przeprowadzono na
zasadzie powtarzalności 1.769 kontroli prewencyjnych tych
terenów (553 kontrole w roku 2011). Wzrost liczby dokonanych
kontroli spowodowany był, między innymi, zwiększonymi
oczekiwaniami ze strony mieszkańców na tego rodzaju działania.
W toku prowadzonych działań strażnicy ujęli 4 sprawców naruszeń
prawa na terenach toruńskich cmentarzy (dwóch spośród nich
usiłowało podpalić drewniany krzyż na głównej alei, jeden
sprawca dokonał kradzieży kwiatów oraz znicza, jeden zniszczył
znicze ustawione na grobie). Ujętych sprawców przekazano
Policji.
Działając na podstawie przepisów ustawy o odpadach, strażnicy
wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili na zasadzie
powtarzalności 170 kontroli w 30 punktach skupu złomu od
ludności. W toku prowadzonych kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości, które wymagałyby zastosowania sankcji
karnych. Wzmożone działania w omawianym zakresie wynikały
w szczególności z incydentów, jakie miały miejsce w 2012 roku.
Doszło wówczas kilkukrotnie, na terenie miasta, do kradzieży
elementów metalowych na terenie ogrodów działkowych oraz
metalowych elementów ogrodzeniowych, jak również fragmentów
szyn kolejowych. Strażnicy w toku prowadzonych działań ujęli,
między innymi sprawców kradzieży: elementów ogrodzenia, torów
kolejowych, żeliwnych pokryw ulicznych, kabli elektrycznych,
oraz metalowych elementów pochodzących z pustostanu budynku.
Mając na względzie przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych, strażnicy przeprowadzili, we wspólnych działaniach
z funkcjonariuszami Izby Celnej w Toruniu, 2 kontrole przy
wybranych placówkach handlowych pod względem procederu
sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom nieletnim. W wyniku
tych kontroli ujawniono 2 przypadki sprzedaży papierosów
nieletnim (w jednym przypadku zastosowano grzywnę w drodze
mandatu karnego, w drugim - skierowano wniosek
o ukaranie do sądu). Ponadto, w toku wspólnych działań na terenie
targowiska
miejskiego
ujawniono
sprzedaż
wyrobów
nikotynowych nie posiadających znaków akcyzowych – sprawca
został ujęty, a dalsze czynności przeprowadzili funkcjonariusze
Izby Celnej. Łącznie, w związku z nieprzestrzeganiem
omawianych przepisów ustawy, strażnicy dokonali legitymowania
400 osób, spośród których 155 zostało ukaranych grzywną
w drodze mandatu karnego.
W okresie poprzedzającym Święto Wszystkich Świętych oraz
Święta Bożego Narodzenia realizowaliśmy wspólne kontrole ze
strażnikami z Nadleśnictwa Toruń na terenach targowisk, pod
kątem osób sprzedających choinki. Podczas przeprowadzanych
kontroli funkcjonariusze sprawdzali przede wszystkim legalność
pochodzenia drzewek. Nie stwierdzono nieprawidłowości
w omawianym zakresie.
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W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, wspólnie
z pracownikami Powiatowego Inspektora Weterynarii, strażnicy
dokonali kontroli prawidłowości w zakresie sprzedaży żywych ryb
na terenie wybranych placówek handlowych. W wyniku kontroli
nie stwierdzono żadnych uchybień.
Ponadto, strażnicy:
a) zabezpieczali spokojny przebieg 663 imprez artystycznych,
rozrywkowych, sportowych, religijnych i rocznicowych oraz
zgromadzeń publicznych (356 imprez w roku 2011),
b) 59 razy zabezpieczali miejsca zdarzeń,
c) 36 razy zabezpieczali miejsca znalezienia niewybuchów lub
niewypałów.
Omawiając działania prowadzone przez strażników miejskich
w roku 2012 nie sposób pominąć istotne wydarzenie, jakim były
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”, rozgrywające
się w Polsce na przełomie miesiąca czerwca i lipca. Powyższe
działania były prowadzone przez strażników miejskich począwszy
od dnia 08 czerwca do 01 lipca 2012 r. W ramach prowadzonych
działań, strażnicy dokonywali zabezpieczenia ładu i porządku
publicznego na terenie tzw. „strefy kibica” zlokalizowanej przy
ul. Al. Solidarności/ Al. Jana Pawła II. Prowadzone były również
kontrole pod kątem bezpieczeństwa pobytu turystów
odwiedzających nasze miasto w związku z trwającymi
mistrzostwami. W dwóch przypadkach, pobyt obcokrajowców
wymagał udzielenia pomocy przez strażników miejskich, którzy
odwieźli wspomniane osoby do miejsca ich zakwaterowania.
Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo zagranicznych
turystów w czasie „EURO 2012”, przy dyżurnym Straży Miejskiej
funkcjonowały osoby pełniące dyżur lingwisty. Powyższe
działanie miało na celu ułatwienie komunikacji osobom
z zagranicy z dyżurnym, w przypadkach wymagających podjęcia
niezwłocznych działań oraz w sytuacjach zagrożenia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom podejmowania szybkich
i skutecznych interwencji przez strażników miejskich w środkach
transportu publicznego oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa
wśród osób korzystających w sposób kulturalny z tego rodzaju
transportu, w okresie poprzedzającym mistrzostwa „EURO 2012”
tj. na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2012 roku wdrożony
został cykl szkoleń strażników Grupy Interwencyjnej, mających na
celu udoskonalenie technik i taktyk podejmowania interwencji
wobec agresywnie zachowujących się pasażerów MZK, jak
również wobec grup chuliganów. Próbka umiejętności nabytych
przez strażników została przedstawiona podczas przygotowanego
dla mediów pokazu. Wyszkolenie okazało się przydatne już
podczas realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem ładu
i porządku publicznego w czasie trwania mistrzostw „EURO
2012”, natomiast tego rodzaju szkolenia są w dalszym ciągu,
cyklicznie, realizowane.
Na przestrzeni roku 2012, wybrani funkcjonariusze Straży
Miejskiej w Toruniu uczestniczyli w ogólnopolskim szkoleniu
przeznaczonym dla strażników straży gminnych (miejskich) pod
nazwą „Ekologiczny Strażnik Miejski”. Szkolenie obejmowało,
przede wszystkim, zagadnienia z zakresu znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy
o odpadach, w perspektywie wejścia w życie nowych przepisów
prawa. W miesiącu wrześniu 2012 w strukturze Wydziału
Dzielnicowych utworzono Patrol Ekologiczny. W jego skład
weszło 4 funkcjonariuszy, którzy wcześniej nabyli odpowiednią
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wiedzę w ramach opisanego powyżej szkolenia. Głównym
założeniem działań „Eko – patrolu” jest podejmowanie działań
ukierunkowanych na wyegzekwowanie i propagowanie przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
o odpadach, ochronie środowiska, zwierząt oraz na szeroko pojęte
działania proekologiczne.
Szczegóły działania Eko – patrolu zostały omówione w dalszej
części prezentowanego sprawozdania, w dziale XIII, pod nazwą
„działania edukacyjne oraz prewencyjno – profilaktyczne”.

VI. WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU OSÓB I MIENIA
Podejmowane przez strażników działania w tym zakresie opierają
się na zapisach określonych w art. 77 Kodeksu wykroczeń oraz
w uchwale RMT nr 1041/06 z dnia 08.06.2006 r. (od listopada 2012
roku uchwała RMT nr 416/2012) w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
Problemy:
Nieprzestrzeganie nałożonych na właścicieli psów obowiązków takich
jak:
- wyprowadzanie psów na smyczy i sprzątanie po nich,
- naruszanie zakazu wprowadzania psów na tereny lub obiekty,
gdzie jest to zabronione,
- niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia.
Realizowane zadania:
- zminimalizowanie zjawiska „wałęsających” się, bezpańskich
zwierząt oraz zagrożeń jakie stanowią dla zdrowia ludzkiego
i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
- podniesienie świadomości właścicieli zwierząt o ich obowiązkach
w związku z trzymaniem zwierząt.
Mając na uwadze liczne zgłoszenia mieszkańców oraz
wskazywanie, między innymi na spotkaniach, że działania wobec
właścicieli zwierząt winny zostać nasilone, przeprowadzonych zostało
szereg kontroli we wszystkich rejonach naszego miasta, które
przyniosły wymierne efekty w postaci:
- 981 interwencji i legitymowań sprawców omawianych wykroczeń
(ilość porównywana z rokiem 2011),
- ukarania mandatami 275 właścicieli zwierząt nie przestrzegających
zasad ich utrzymania (226 mandatów w roku 2011), co oznacza
zwiększoną restrykcyjność w omawianych działaniach porównując
z rokiem 2011,
- sporządzenia 24 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego
(porównywalnie z rokiem 2011).
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VII. WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU
I PORZĄDKOWI W KOMUNIKACJI
Są to nagminnie popełniane naruszenia prawa, zarówno w centrum
miasta, jak i niektórych osiedlach, gdzie postępowanie kierowców jest
najbardziej uciążliwe i lekceważące w stosunku do innych
mieszkańców, często utrudniające korzystanie z infrastruktury
drogowej lub stwarzające zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Ogólna liczba podjętych interwencji przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej w związku z egzekwowaniem bezpieczeństwa i porządku
w komunikacji wyniosła 14.070 (11.691 interwencji w roku 2011), (nie
dotyczy tzw. „fotoradaru”)
W wyniku podjętych działań:
a) ukarano mandatami karnymi 4.026 sprawców wykroczeń,
b) pouczono 9.684 kierowców (5.671 pouczeń w roku 2011),
c) sporządzono 265 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego (234
wnioski w roku 2011),
d) 1.205 razy założone zostały blokady na koła pojazdów (4.173
blokady w roku 2011),
e) wystawiono 6.871 wezwań za wycieraczkę szyby pojazdu,
w sytuacji gdy na miejscu wykroczenia nie zastano kierowcy
(spośród wezwanych kierowców 931 zostało ukaranych, 5.402 –
pouczonych, skierowano 183 wnioski o ukaranie do sądu,
w 95 przypadkach odstąpiono od kierowania wniosku o ukaranie).
Radykalne zmniejszenie się ilości założonych blokad na koła pojazdów
wynika ze zmiany kierunku podejmowania interwencji wobec
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i przeniesienia
ciężaru działań na inne rodzaje wykroczeń. W pierwszej kolejności,
strażnicy starają się stosować wezwania wykładane za wycieraczki
szyb nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów (mimo, iż takie
rozwiązanie niejednokrotnie wydłuża czas prowadzenia czynności
w sprawie o wykroczenie), a założenie blokady na koło – jako działanie
bardziej uciążliwe dla kierowcy – jest stosowane w ostateczności.
Również i w tym miejscu wartym podkreślenia jest fakt, iż 6.422
spośród tych interwencji zostało podjętych na terenie Zespołu
Staromiejskiego, co stanowi 45,64% wszystkich interwencji z tego
tytułu.
Wśród ukaranych znajduje się również 125 pieszych oraz
17 rowerzystów, niestosujących się do przepisów ruchu drogowego
(11 rowerzystów w 2011 roku).
W trakcie przeprowadzonych w ramach swoich uprawnień kontroli
w ruchu drogowym strażnicy ujęli:
a) 54 kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości,
b) 3 sprawców kolizji lub potrąceń osób,
c) 2 kierowców prowadzących pojazd bez prawa jazdy bądź też bez
aktualnych badań technicznych, bez umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.
W roku 2012 dzielnicowi Straży Miejskiej w Toruniu podejmowali
działania w stosunku do 83 pojazdów wskazanych jako wraki. W toku
prowadzonych przez strażników czynności ustalono, że kilka spośród
pojazdów zgłoszonych jako wraki nie spełniało przesłanek
wskazywanych przez osoby zgłaszające. Większość zgłoszonych jako
wraki pojazdów, dzięki działaniom zrealizowanym przez strażników
dzielnicowych, została przywrócona do stanu używalności, bądź
zabrana z miejsca parkowania przez właścicieli. W 5 przypadkach
konieczne było wywiezienie wspomnianych pojazdów mechanicznych
z miejsca ich zaparkowania.
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W trakcie pracy z urządzeniem do pomiaru prędkości w ruchu
drogowym z jednoczesną rejestracją wykroczeń w formie zdjęcia tzw.
„fotoradarem”, strażnicy zrealizowali na przestrzeni 2012 roku 367
kontroli prędkości pojazdów w ruchu drogowym (213 kontroli w roku
2011). Podczas opisanych działań, zarejestrowanych zostało 8.235
wykroczeń (7.100 wykroczeń w roku 2011). Ponadto, strażnicy
wykonali 2 pomiary natężenia ruchu na moście drogowym – działania
te były prowadzone całodobowo, na wniosek Wydziału Ochrony
Ludności i Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
W wyniku podjętych czynności wyjaśniających 5.449 przypadków
zakończyło się nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego na
łączną sumę 1.235.770 zł. Łączna kwota zapłaconych mandatów
karnych to 895.160 złotych, co stanowi 72,44% całości kwoty (przy
71,42% w roku 2011). W wyniku czynności windykacyjno administracyjnych wystawione zostały 2.422 wezwania do zapłaty oraz
1.243 tytuły wykonawcze, 3 sprawy zostały przekazane Policji
i Żandarmerii Wojskowej.
Sporządzono 755 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Toruniu. W 369 przypadkach zastosowano środek wychowawczy
w postaci pouczenia. W fazie ustalania sprawcy popełnionego
wykroczenia przekroczenia dozwolonej prędkości znajdują się 629
sprawy.
Wartym zauważenia jest fakt, że strażnicy zrealizowali także
2 kontrole przy użyciu fotoradaru, wspólnie z funkcjonariuszami
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Działania te ukierunkowane były na naruszanie przepisów dotyczących
ograniczenia prędkości przez kierowców motocykli, pojazdów
z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi bądź pojazdów
pozbawionych tych tablic.
W dalszym ciągu, w celu przeciwdziałania zjawiskom
o charakterze kryminogennym, a także wykroczeniom drogowym
popełnianym na terenie Zespołu Staromiejskiego, strażnicy wręczali
turystom odwiedzających nasz gród ulotkę, która wcześniej została
opracowana wspólnie z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta. Tekst
ulotki napisany jest w trzech językach (polskim, niemieckim
i angielskim). Zawiera ona podstawowe informacje o toruńskiej
Starówce, o tym jak poruszać się bezpiecznie po mieście, a także
wykaz najważniejszych telefonów alarmowych. Dodatkowo, są w niej
zawarte informacje z zakresu lokalizacji parkingów strzeżonych
i niestrzeżonych oraz zasad pozostawiania pojazdu w Strefie Płatnego
Parkowania przeznaczone dla osób, które odwiedzają nasz gród
własnymi środkami transportu.. Na mapce widnieją ponadto miejsca
przeznaczone do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych.

VIII. WYKROCZENIA PRZECIWKO ZDROWIU
W trakcie pełnienia służb patrolowych na terenie Torunia, w celu
poprawienia stanu sanitarno – porządkowego miasta, strażnicy
przeprowadzili na zasadzie powtarzalności 10.887 kontroli posesji
w tym:
a) 7.047 kontroli związanych z egzekwowaniem od właścicieli,
zarządców nieruchomości zarówno prywatnych jak i należących
do spółdzielni mieszkaniowych i zrzeszeń, instytucji pod
względem wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady
Miasta Torunia nr 1041/06 z dnia 8.06.2006 r. (zmienionej
w listopadzie 2012 roku uchwałą nr 416/2012). tzn. obowiązków
związanych z usuwaniem z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości błota, śniegu oraz posypywania chodników
materiałami szorstkimi, posiadania zawartych umów na wywóz
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nieczystości oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki na
odpady komunalne;
b) 3.840 kontroli, które miały na celu sprawdzenie ogólnego stanu
sanitarno – porządkowego terenu posesji, egzekwowanie
wyposażenia nieruchomości w numery porządkowe, w tym
realizacji wymogów określonych również w uchwale Rady Miasta
Torunia nr 1041/06 z dnia 8.06.2006 r, odnoszącej się do
obowiązku deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Miasta
Torunia (zmienionej w listopadzie 2012 roku uchwałą nr
416/2012).
W wyniku kontroli, ujawnionych zostało 766 wykroczeń. Mandatami
karnymi ukarano 66 sprawców oraz sporządzono 8 wniosków
o ukaranie do sądu.
W toku prowadzonych w miesiącach kwiecień i październik
2012 roku kontroli strażnicy sprawdzili 3.966 posesji (3.010 kontroli
w roku 2011) pod kątem realizacji obowiązku prowadzenia deratyzacji
przez podmioty zobowiązane na podstawie przepisów do wykonania
tego zadania. W wyniku powyższych działań strażnicy ujawnili 48
wykroczeń w tym zakresie (41 w roku 2011), w tym pouczyli 26 osób,
nałożyli 21 mandatów karnych i sporządzili 1 wniosek o ukaranie do
Sądu Rejonowego w Toruniu.
Kontynuowane były kontrole w zakresie przestrzegania
i stosowania przepisów o ochronie środowiska, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na respektowanie zakazu termicznego
przekształcania odpadów poza przeznaczonymi do tego urządzeniami,
tzn. poprzez ich spalanie w przydomowych instalacjach grzewczych,
piecach, kominkach lub po prostu na powierzchni ziemi. Podjęte
zostały 163 interwencje (145 interwencji w roku 2011), z czego
w 39 przypadkach zastosowano grzywnę w drodze mandatu karnego,
w 121 przypadkach – pouczenie, sporządzono 3 wnioski do sądu
o ukaranie. Prowadzone w omawianym zakresie działania przyczyniają
się niewątpliwie do poprawy świadomości wśród mieszkańców
naszego miasta odnośnie potrzeby poszanowania środowiska
i stosowania zachowań proekologicznych.
Ponadto, strażnicy miejscy w trakcie swoich rutynowych działań
patrolowych dokonali 41 kontroli terenów wokół targowisk miejskich,
gdzie w szczególności zwracali uwagę na przestrzeganie wymagań
sanitarnych w obrocie artykułami spożywczymi w handlu okrężnym.

IX. WYKROCZENIA PRZECIWKO OBYCZAJNOŚCI PUBLICZNEJ
W stosunku do osób dopuszczających się w miejscach publicznych
nieobyczajnych wybryków lub używających słów wulgarnych
funkcjonariusze podjęli 1.014 interwencji (1.080 w roku 2011).
Podejmowane działania strażników miejskich mają przede wszystkim
charakter prewencyjny i zmierzają do przeciwdziałania występowania
tego rodzaju wykroczeń, szczególnie w obrębie Zespołu
Staromiejskiego, gdzie koncentruje się ruch turystyczny oraz życie
kulturalne i rozrywkowe miasta. Nie mniej jednak, aż 546 interwencji
z tego tytułu zostało podjętych na terenie Zespołu Staromiejskiego,
co stanowi 53,85% wszystkich interwencji z tym związanych.
Należy zauważyć, że większość wykroczeń związanych
z nieobyczajnymi wybrykami jest popełniana przez osoby nietrzeźwe
lub w okolicach punktów sprzedaży napojów alkoholowych i lokali
rozrywkowych, dlatego też prowadzone przez strażników kontrole i ich
częsta obecność w tych miejscach działa prewencyjnie, skutecznie
zapobiegając dopuszczaniu się tego rodzaju naruszeń prawa na szerszą
skalę.
W związku z popełnianiem wykroczeń przeciwko obyczajności
publicznej, strażnicy miejscy ukarali 127 sprawców tych wykroczeń,
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a w 16 przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego.

X. WYKROCZENIA PRZECIWKO URZĄDZENIOM UŻYTKU PUBLICZNEGO
W trakcie patrolowania miasta i prowadzonych kontroli strażnicy
miejscy ujawnili 395 przypadków niszczenia i uszkadzania zieleni oraz
3.163 przypadki zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych
lub nielegalnego wywozu odpadów komunalnych i tworzenia „dzikich
wysypisk śmieci” (w 2011 roku ujawniono 2.492 wykroczeń – wzrost
o 26,93%). 303 przypadki dotyczyły zanieczyszczania miejsc
publicznych poprzez załatwianie potrzeby fizjologicznej (292 w roku
2011) , aż 281 z nich zakończyło się ukaraniem sprawcy wykroczenia.
W sumie, ukaranych mandatami zostało 830 sprawców wykroczeń
a wobec 37 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu.
We wspólnych działaniach prowadzonych z pracownikami Wydziału
Gospodarki Komunalnej UMT doprowadzono do likwidacji 66
zaśmieconych miejsc publicznych.

XI. REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH PODNIESIENIA POZIOMU
BEZPIECZEŃSTWA W REJONIE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W ZWIĄZKU
Z RUCHEM TURYSTYCZNYM, W RAMACH PROGRAMU
„BEZPIECZNA STREFA TURYSTYCZNA”
1.

Program, przygotowany przez Komendę Straży Miejskiej
i Komendę Miejską Policji oraz Komisariat Policji Toruń –
Śródmieście, realizowany był od 6 maja do 14 października 2012
roku.

2.

Do realizacji w/w Planu, jak co roku Straż Miejska na terenie
Zespołu Staromiejskiego wystawiła do pełnienia służb
patrolowych na dobę około 30 funkcjonariuszy. W ramach patroli
służbę pełnią funkcjonariusze wydziału interwencyjnego gotowi
natychmiast podjąć skuteczne i zdecydowane działania wobec
większych grup chuliganów dopuszczających się niszczenia mienia
i zakłócania porządku publicznego.

3.

W ramach funkcjonowania Toruńskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego istnieje ścisła współpraca Straży Miejskiej z Policją
w zakresie podejmowania działań w związku z zaobserwowanymi
przez pracownika Straży Miejskiej, poprzez system monitoringu
miejskiego, naruszeniami prawa występującymi na terenie Zespołu
Staromiejskiego. Na podstawie zgłoszeń z monitoringu strażnicy
podjęli na przestrzeni 2012 roku 233 interwencje (porównywalnie
z rokiem 2011).

4. Kontrole miejsc przyjazdu zorganizowanych grup turystycznych
celem zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz innych
naruszeń prawa względem turystów:
a) dworce PKP Toruń – Miasto i Toruń - Główny,
b) parking przy moście drogowym ul. Bulwar Filadelfijski,
c) dworzec autobusowy przy ul. Dąbrowskiego.

5.

Kontrole zorganizowanych miejsc pobytu,
i kwaterunku turystów:
a) kamping OSiR „Tramp” ul. Kujawska 14,
b) trasy turystyczne i tereny parków miejskich,
c) ścieżki rowerowe.

wypoczynku
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6.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa na Bulwarze Filadelfijskim
i na całej linii brzegowej rzeki Wisły leżącej w granicach
administracyjnych miasta Torunia od 1 maja do 15 października
zrealizowanych zostało 79 wspólnych patroli wodnych strażników
miejskich z funkcjonariuszami Policji (36 patroli w roku 2011).
Należy zaznaczyć, że funkcjonariusze patrolujący rzekę Wisłę
współdziałali z rowerowym patrolem Straży Miejskiej pełniącym
służbę na Bulwarze Filadelfijskim. Zadanie to zrealizowało
w ciągu roku 60 patroli rowerowych.

7.

Strażnicy miejscy prowadzą również działania zmierzające do
wyeliminowania na terenie Zespołu Staromiejskiego, bardzo
uciążliwego dla turystów i mieszkańców, zjawiska osób
natarczywie żebrzących lub proponujących w sposób nachalny
pilnowanie pojazdów na parkingach w zamian za drobną opłatę.
Na wskazanym terenie, strażnicy podjęli łącznie 332 interwencje
w omawianym zakresie – 249 interwencji w roku 2011 (przy
wszystkich 422 interwencjach z tego tytułu – 342 interwencje
w roku 2011).

8.

W skali całego 2012 roku na terenie Zespołu Staromiejskiego
strażnicy miejscy podjęli łącznie 11.771 interwencji, w tym:
a)

interweniowali 2.334 razy wobec osób spożywających alkohol
w miejscach zabronionych (2.545 w roku 2011),
b) podjęli 332 interwencji wobec osób żebrzących w sposób
natarczywy (249 w roku 2011),
c) podjęli 1.404 interwencji w stosunku do osób zakłócających
porządek publiczny lub ciszę nocną (1.147 w roku 2011),
d) w 115 przypadkach podjęli działania wobec osób, które nie
zastosowały się do przepisów określających obowiązki
właścicieli psów,
e) dokonali legitymowania 4.463 uczestników ruchu na drogach
nie stosujących się do przepisów drogowych,
f) podjęli interwencję wobec 546 osób dopuszczających się
nieobyczajnych wybryków bądź używających słów
nieprzyzwoitych w miejscu publicznym,
g) podjęli 1.366 interwencji wobec osób zaśmiecających bądź
zanieczyszczających miejsca publiczne (1.428 w roku 2011).

XII. POMOC OSOBOM BEZDOMNYM
Od miesiąca stycznia do końca kwietnia oraz od października
poprzez cały okres zimowy, gdy warunki atmosferyczne ulegają
pogorszeniu i występują znaczne spadki temperatury, Straż Miejska
samodzielnie oraz we współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie prowadzi działania ukierunkowane na udzielenie
możliwie największej pomocy w przetrwaniu tego trudnego okresu
osobom bezdomnym, przebywającym w swoich siedliskach
rozlokowanych w różnych częściach Torunia. Regularnie, w różnych
porach doby, na zasadzie powtarzalności, strażnicy miejscy 863 razy
kontrolowali miejsca wcześniej zlokalizowane jako punkty częstego
przebywania osób bezdomnych celem sprawdzenia, czy ze względu na
panujące, złe warunki atmosferyczne, nie znajdują się w stanie
zagrażającym ich życiu lub zdrowiu i czy w związku z tym nie jest
wymagane udzielenie pomocy. Podczas występowania temperatur
znacznie poniżej zera, częstotliwość przeprowadzanych przez
trażników kontroli wzrasta.
W trakcie prowadzanych działań funkcjonariusze informują
osoby bezdomne o możliwościach uzyskania pomocy w utworzonych
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przez miasto oraz organizacje charytatywne miejscach, w których –
między innymi - można zjeść ciepły posiłek, otrzymać czystą i ciepłą
odzież, przenocować.
Ponadto, w okresie od marca do maja oraz od października do
grudnia 2012 r., strażnicy przeprowadzili kontrole terenów ogrodów
działkowych na Rudaku i na Bydgoskim Przedmieściu, mając na
uwadze przebywanie tam osób nie posiadających stałego miejsca
zamieszkania, które mogą potrzebować pomocy z zewnątrz w czasie
występowania silnych mrozów. Zlokalizowano w ten sposób 20 działek
na Bydgoskim Przedmieściu, na których przebywało 40 osób
(2 miejsca nie ogrzewane, zasiedlone przez 3 osoby) oraz 168 działek
na Rudaku, na których zamieszkuje 326 osób (5 miejsc nie
ogrzewanych, zasiedlonych przez 7 osób).
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XIII. DZIAŁANIA EDUKACYJNE ORAZ PREWENCYJNO – PROFILAKTYCZNE
W roku 2012 zgodnie z Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego Straż Miejska realizowała 22 programy
prewencyjno – profilaktyczne mające na celu ograniczenie przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
2 programy multimedialne z zakresu profilaktyki narkomanii, program dotyczący bezpiecznego internetu dla
nauczycieli i rodziców oraz program z zakresu procedur postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci
i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Zadania te były prowadzone przez koordynatorów ds. profilaktyki
Straży Miejskiej w Toruniu, którzy posiadają wyższe wykształcenie z uprawnieniami pedagogicznymi, ukończony
minimum jeden fakultet oraz odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi.
W chwili obecnej Straż Miejska współpracuje z 70 toruńskimi placówkami oświatowymi (przy 65
placówkach w 2011 roku). W realizacji naszych programów profilaktyczno – edukacyjnych wzięło udział 25.857
uczniów z toruńskich placówek oświatowych (23.389 w roku 2011).
W roku 2012 Straż Miejska realizowała następujące programy prewencyjno –profilaktyczne.
1. Program „Bezpieczne wakacje”.
W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” Straż Miejska podjęła
szereg działań prewencyjno - profilaktycznych zmierzających do
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w okresie trwania letniego
wypoczynku.
Koordynatorzy ds. profilaktyki Straży Miejskiej przeprowadzili
w okresie od czerwca do końca sierpnia 2012 roku kontrolę placówek
prowadzących kolonie i półkolonie na terenie Torunia. Celem
przeprowadzonych wizyt było ustalenie osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie trwania zajęć, a także
w jakim przedziale wiekowym są podopieczni.
Funkcjonariusze dotarli łącznie do 18 placówek oświatowo –
kulturalnych, w których zrealizowali 26 spotkań dotyczących
bezpiecznych zabaw w okresie wakacji. W zajęciach uczestniczyło 592
dzieci.
Zorganizowaliśmy również dla toruńskich dzieci wspólnie
z Wydziałem Edukacji UMT, Fundacją na Rzecz Ofiar Wypadków
Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony
Liść” oraz kinem Cinema City konkurs plastyczny pod hasłem
„Bezpieczne wakacje”. Jego celem było propagowanie zasad
bezpiecznego wypoczynku w domu, w lesie nad wodą. Łącznie
napłynęło 188 prac plastycznych, z których wyłoniono i nagrodzono 10
laureatów. Główną nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu była
projekcja filmu w kinie Cinema City pt.: „Kubuś i przyjaciele”.
2. „Akcja Białe Wakacje”.
W ramach akcji „Białe Wakacje” zorganizowanej przez toruńskie
placówki oświatowo – kulturalne oraz kluby osiedlowe koordynatorzy
ds. profilaktyki dotarli łącznie do 15 placówek oświatowych, w których
przeprowadzili 17 pogadanek profilaktycznych na temat „Bezpiecznych
zabaw w okresie zimowym”. W spotkaniach wzięło udział 553 dzieci.
Zorganizowaliśmy także dla toruńskich dzieci wspólnie
z Wydziałem Edukacji UMT oraz kinem Cinema City konkurs
plastyczny pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”. Jego celem było
propagowanie zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas
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zimowego wypoczynku. Łącznie nadesłano 232 prace konkursowe,
z których wyłoniono i nagrodzono 8 laureatów. W darmowym seansie
filmowym udział wzięło prawie 200 osób.
3. Działania profilaktyczno – informacyjne.
W trakcie roku szkolnego 2012 realizowaliśmy w placówkach
oświatowych następujące programy edukacyjno - profilaktyczne:
Program edukacyjno – profilaktyczny „Wiem, jak bezpiecznie
bawić się zimą”.
Program skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych. Dzieci kolorując specjalnie przygotowane przez
strażników kolorowanki pod nazwą „Straż Miejska dzieciom – jak
bezpiecznie bawić się zimą” poznają sytuacje, jakie są
niebezpieczne podczas zimowych zabaw. Następnie dzięki
wykorzystaniu przez strażnika tablic poglądowych omawiają
wspólnie, jak bezpiecznie bawić się podczas zimy oraz co robić
w sytuacji zagrożenia. W zajęciach udział wzięło 2.149 uczniów
z 17 placówek.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Uwaga obcy”.
Program skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych. Jego celem jest przedstawienie dzieciom
faktycznych niebezpieczeństw wynikających z kontaktów
z osobami obcymi. W zajęciach udział wzięło 2.523 dzieci z 20
placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Pies przyjaciel czy wróg”.
Program skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych. Ważnym elementem tego programu jest zdobycie
podstawowej wiedzy na temat zachowania się czworonogów.
W tym programie oprócz pogadanki z koordynatorem ds.
profilaktyki ważną formą przekazu wiadomości dla dzieci jest film
edukacyjny, przedstawiający, w jakich sytuacjach dzieci powinny
być ostrożne oraz jakie postawy przyjmować w przypadku ataku
ze strony czworonoga. W zajęciach udział wzięło 1.750 dzieci z 13
placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Baw się bezpiecznie –
bezpieczne wakacje”.
Program skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych. Jego celem jest przybliżenie najmłodszym, na
jakie niebezpieczeństwa mogą być narażeni podczas wakacyjnych
wypraw. W ramach programu dzieci otrzymały dodatkowo
kolorowankę edukacyjną pod nazwą „Straż Miejska – jak
bezpiecznie bawić się latem”, w której zawarte są najważniejsze
informacje z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
W zajęciach udział wzięło 987 uczniów z 10 placówek
oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczeństwo w drodze
do szkoły”.
Program skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych. Celem programu jest przekazanie uczniom
podstawowej wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach. Dla uatrakcyjnienia zajęć jako materiał dydaktyczny
wykorzystywane są filmy animowane pod nazwą „Szkoła
profesora Basa” oraz „Bolek i Lolek na drodze”. W ramach
spotkania każdy pierwszoklasista otrzymał światełko odblaskowe,
natomiast starsi uczniowie otrzymali plany lekcji z numerem
alarmowym do Straży Miejskiej. W zajęciach udział wzięło 2.443
uczniów z 18 placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Strażnik miejski moim
przyjacielem”
Program skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych. Jego celem jest przybliżenie sylwetki strażnika
miejskiego oraz podstawowych informacji na temat działalności
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Straży Miejskiej, jako instytucji pilnującej porządku
i bezpieczeństwa w mieście. Dla uatrakcyjnienia zajęć uczniowie
klas 2-3 rozwiązują krzyżówki i rebusy związane
z bezpieczeństwem, natomiast najmłodsi układają puzzle z logo
Straży Miejskiej w Toruniu. W zajęciach udział wzięło 828 dzieci
z 10 placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Niebezpieczne cukierki”.
Program ten skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych z uwagi na specjalnie dobraną formę przekazu. Za
pomocą form zabawowych, prac plastycznych, opowiadania bajki,
czy też ilustracji mechanizmu uzależnienia najmłodsi poznają
podstawowe informacje o środkach uzależniających. W zajęciach
udział wzięło 1.241 uczniów z 9 placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Jak poradzić sobie ze
szkolnym dręczycielem”.
Program skierowany jest do uczniów klas 2-3 szkół podstawowych
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się nie tylko jak obronić się
przed przemocą szkolną, ale również jak w klasie powstrzymać
szkolnego dręczyciela. Podczas zajęć koordynatorzy wykorzystali
między innymi książki edukacyjne: „Dobre i złe sekrety”, „Słup
soli” oraz „Śmierdzący ser”. W zajęciach udział wzięło 938
uczniów z 12 placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczeństwo
a materiały pirotechniczne”.
Jak korzystać z petard, kiedy można ich używać i o czym pamiętać
przy ich kupowaniu. Tych wszystkich informacji dowiadują się
dzieci podczas spotkań ze strażnikami. Dodatkowo w ramach
spotkania nauczyciele otrzymują specjalnie przygotowaną ulotkę
na temat bezpieczeństwa dotyczącego używania petard
i fajerwerków, która dla utrwalenia przekazanych treści przez
koordynatora ds. profilaktyki umieszczana jest na klasowej tablicy
ogłoszeń. W zajęciach udział wzięło 812 uczniów klas I – III z 8
placówek oświatowych oraz 407 uczniów klas IV – VI z 5 szkół
podstawowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Agresja i przemoc
w szkole”.
Program skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
Celem programu jest przedstawienie uczniom problematyki
związanej z pojęciem agresji i przemocy w szkole. W trakcie zajęć
uczniowie definiują pojęcie agresji i przemocy oraz mówią,
z jakimi przejawami agresji można się spotkać na terenie szkoły,
co może ją powodować oraz, jak można jej przeciwdziałać.
W zajęciach udział wzięło 1.160 uczniów z 11 placówek
oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Zadania i uprawnienia
Straży Miejskiej”.
Jest to program skierowany dla uczniów klas 4 – 6 szkół
podstawowych. Zadaniem programu jest przybliżenie uczniom
charakteru pracy strażnika. Słuchacze dowiadują się między
innymi, jaki jest zakres prawny działań Straży. Ważnym
elementem programu jest przekonanie dzieci, że strażnik jest
osobą, do której można się zawsze zwrócić z prośbą o pomoc.
W zajęciach udział wzięło 1.004 dzieci z 7 placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczny Internet”
Program ten skierowany jest do uczniów klas 4 – 6 szkół
podstawowych. Jego celem jest przedstawienie uczniom zarówno
pozytywów jak i negatywów związanych z codziennym
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użytkowaniem Internetu. Ponadto dzieci dowiadują się jak
reagować na próby kontaktu z nieznajomymi. Istotnym elementem
realizowanych treści jest przedstawienie słuchaczom stron
internetowych, które zawierają informacje nt. bezpiecznego
korzystania z sieci. W zajęciach udział wzięło 1.465 dzieci z 13
placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczny użytkownik
ruchu drogowego”
Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych. Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, jakie
należy posiadać dokumenty, uprawniające do kierowania
rowerami, motorowerami i quadami, a także omówienie aspektów
prawnych oraz konsekwencji wynikających z nieuprawnionego
wykorzystywanie w/w środków lokomocji. W zajęciach udział
wzięło 1.447 dzieci z 13 placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Płytka wyobraźnia to
kalectwo”
Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych, gimnazjów oraz placówek ponadgimnazjalnych.
Celem programu jest promowanie, wśród dzieci i młodzieży
bezpiecznego zachowania podczas skoków do wody, poprzez:
przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa nad wodą,
kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
podczas pobytu nad wodą, uwrażliwienie uczniów na obowiązek
niesienia pomocy ofiarom wypadków, w tym także brawurowych
skoków do wody oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi
zasadami pomocy ofiarom wypadku.
W zajęciach udział wzięło 457 uczniów klas IV – VI z 7 szkół
podstawowych, 268 uczniów z 5 placówek gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Odpowiedzialność
prawna nieletnich”
Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Ważnym aspektem realizowanych treści jest
przedstawienie młodzieży konsekwencji prawnych za popełnianie
niektórych czynów zabronionych zarówno na terenie szkoły jak
i w miejscu zamieszkania. Uczestnicy dowiadują się, jakie
konsekwencje grożą im za udział w bójce, pobiciu, kradzieży,
obrażaniu, czy też używaniu wulgarnych, nieprzyzwoitych słów.
W zajęciach udział wzięło 700 uczniów z 8 gimnazjów oraz 635
uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Jak ustrzec się od GHB”
Program skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Treści zawarte w programie dotyczą przede wszystkim zagrożeń
związanych z substancją psychoaktywną GHB, która powoduje
utratę świadomości i obojętność ofiary. W zajęciach udział wzięło
606 uczniów z 5 placówek oświatowych.
Program edukacyjno – profilaktyczny „Uzależnieniom - Nie”.
Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
i średnich. Jego celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi
młodych osób na zjawisko społeczne, jakim jest uzależnienie od
używek (alkohol, papierosy) oraz różnego rodzaju środków
psychoaktywnych. W zajęciach udział wzięło 1.126 uczniów
z 11 gimnazjów oraz 321 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych.
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Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczny kierowca”.
Program skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół średnich.
Jego celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi przyszłym
kierowcom na zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdu pod
wpływem
alkoholu
oraz
różnego
rodzaju
środków
psychoaktywnych. Podczas zajęć koordynatorzy wykorzystują
między innymi film edukacyjny „Eksperyment”, który pokazuje
grupę młodych osób prowadzących auta w stanie trzeźwości,
a następnie pod wpływem alkoholu oraz specjalistyczne alkogogle
zniekształcające percepcję, jak alkohol.
W zajęciach udział wzięło 325 uczniów z 5 szkół
ponadgimnazjalnych.
Strażnicy w przedszkolach
Koordynatorzy ds. profilaktyki działaniami edukacyjnymi
z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa objęli również
dzieci z toruńskich przedszkoli. W grupach przedszkolaków
zostały zrealizowane następujące tematy:
„Wiem jak bezpiecznie bawić się zimą”
Celem programu jest wskazanie dzieciom bezpiecznych sposobów
na spędzanie wolnego czasu podczas zimy oraz zwrócenie uwagi
na niebezpieczeństwa, jakie mogą przytrafić się w trakcie
nieprzemyślanych zimowych szaleństw. Dodatkową atrakcją jest
kolorowanka z obrazkami przedstawiającymi zimowe zabawy.
W zajęciach uczestniczyło 437 dzieci z 7 przedszkoli.
„Wiem jak zachować się w kontaktach z osobą nieznajomą”
Zajęcia realizowane są na podstawie książki „Nie rozmawiaj
z nieznajomymi Puchatku”. Przedszkolaki dowiadują się, dlaczego
nie wolno ufać osobom nieznajomym oraz jak należy postępować
w takich sytuacjach. W zajęciach uczestniczyło 710 dzieci z 12
toruńskich przedszkoli.
„Baw się bezpiecznie – bezpieczne wakacje”
Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom
niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą się im przytrafić podczas
wakacyjnego wypoczynku oraz jak należy zachować się w sytuacji
zagrożenia. W zajęciach uczestniczyła grupa 40 przedszkolaków.
„Co zrobić, żeby się nie zgubić?”
Spotkanie oparte jest na podstawie książki „Zgubiłam się
i znalazłam”. Dzieci dowiadują się jak należy postępować, żeby
się nie zgubić, a w sytuacji, gdy do tego dojdzie, co zrobić i kogo
prosić o pomoc. Ponadto przedszkolaki biorą udział w scenkach,
utrwalając informacje na swój temat tj. imię, nazwisko, adres
zamieszkania. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 987 dzieci z 16
przedszkoli.
„Wiem, jak bezpiecznie poruszać się po drodze”
Podczas spotkania najmłodsi na podstawie kolorowych tablic
edukacyjnych i zabawy ruchowej związanej z sygnalizacją
świetlną poznają podstawowe zasady obowiązujące na drodze.
W zajęciach uczestniczyła grupa przedszkolna licząca 26 osób.
Przedszkolaki w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu
W dniu 11 grudnia 2012 roku Komendę Straży Miejskiej
w Toruniu odwiedziła grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
8 w Toruniu. Przedszkolaki pomogły ustroić strażową choinkę
własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi. Na
zakończenie na wszystkie dzieci czekała niespodzianka –
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przejażdżka służbowym samochodem oraz Św. Mikołaj, który dla
każdego malucha miał słodki upominek.

Kujawsko – Pomorska Olimpiada Wiedzy Bezpieczeństwie
„Bezpieczny i przyjazny region”
Jesteśmy inicjatorami oraz koordynatorami I, II oraz III edycji
Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie
Bezpieczny i przyjazny region.

Finał II edycji Olimpiady
W trakcie III etapu, który odbył się w dniu 23 marca 2012 roku 16
finalistów musiało przedstawić przed Komisją analizę poziomu
bezpieczeństwa dzielnicy, w której mieszkają, na co dzień, a także
wykazać się pomysłem na poprawę istniejącego stanu rzeczy.
Zwycięzcą Olimpiady okazał się Pan Tomasz Chybciński
z Włocławka, który otrzymał indeks ufundowany przez Wyższą
Szkołę Bankową w Toruniu, laptopa oraz aparat fotograficzny.
Pozostali finaliści otrzymali laptopy, notebooki, tablety, cyfrowe
aparaty fotograficzne oraz albumy.
I etap III edycji Olimpiady
W dniu 6 grudnia 2012 roku odbył się pierwszy etap III Kujawsko
– Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny
i przyjazny region”. W wyznaczonych placówkach oświatowych
w Toruniu, Bydgoszczy, Świeciu, Grudziądzu, Rypinie, Nakle nad
Notecią, Chełmnie oraz Włocławku do intelektualnych zmagań
przystąpiło łącznie 827 uczniów z naszego województwa (przy
614 w roku 2011). Uczestnicy I etapu musieli rozwiązać test
jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań zamkniętych. Na
rozwiązanie zadania uczniowie mieli 60 minut. Do drugiego etapu
Komisja Konkursowa zakwalifikowała 168 osób, które uzyskały
najwyższą ilość punktów.
Międzyprzedszkolny przegląd Scenek Dramowych „Jestem
Bezpieczny”
W celu przeciwdziałania zagrożeniom, na które narażeni są
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta Straż Miejska wspólnie
z innymi podmiotami zorganizowała X Międzyprzedszkolny
Przegląd Scenek Dramowych „Jestem Bezpieczny”. Celem
konkursu było zaprezentowanie przez sześciolatków bezpiecznych
zachowań w czasie poruszania się po drodze, jak również podczas
zabaw na świeżym powietrzu. W przeglądzie uczestniczyło 150
dzieci z 9 placówek przedszkolnych z Torunia i okolic.

Dzień Przedsiębiorczości w Straży
W marcu naszą Komendę odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół
Samochodowych w Toruniu. Spotkanie dotyczyło spraw
związanych ze specyfiką oraz charakterem pracy strażników
miejskich, jak również warunkami naboru do pracy, możliwościami
dalszego rozwoju zawodowego i osobistego, czy też
kompetencjami, jakimi powinien wykazywać się każdy strażnik w
codziennej pracy. Akcja przygotowana została z inicjatywy
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy
Kancelarii Prezydenta RP w ramach „Dnia Przedsiębiorczości”.
Szkolenie „Edukacja dla bezpieczeństwa”
W dniu 6 czerwca 2012 roku w Komendzie Straży Miejskiej
w Toruniu odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych, którzy na co dzień realizują w swoich
placówkach przedmiot z zakresu „Edukacji dla bezpieczeństwa”.
Celem szkolenia było przekazanie praktycznych sposobów
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zapobiegania zagrożeń w kontekście zajęć realizowanych przez
nauczycieli. Pedagodzy zapoznali się m.in. z Wiktymologicznymi
aspektami bezpieczeństwa wśród młodzieży oraz praktycznymi
umiejętnościami obrony przed atakiem. Zajęcia poprowadzili
psycholog oraz instruktor samoobrony naszej jednostki.
Wspólne działania z Caritas Diecezji Toruńskiej
W ramach akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, której
celem było propagowanie, wśród dzieci klas zerowych szkół
podstawowych noszenia na spacery kamizelek odblaskowych
strażnicy przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla 527 dzieci. Każdy
z uczestników otrzymał kamizelkę odblaskową.
Akcja fajerwerki
W miesiącu grudniu dzielnicowi Straży Miejskiej w celu
ograniczenia ilości nieszczęśliwych zdarzeń związanych
z nieprawidłowym odpalaniem petard przez nieletnich
kontrolowali miejsca sprzedaży materiałów pirotechnicznych
w celu przeprowadzenia rozmów ze sprzedawcami na temat
konsekwencji prawnych sprzedaży w/w artykułów osobom
niepełnoletnim.
Dodatkowo
strażnicy
wręczali
ulotki
informacyjne, w których były zawarte najważniejsze przepisy
prawne
regulujące
dystrybucję
i
handel
materiałami
pirotechnicznymi. W wyniku przeprowadzonych kontroli
skontrolowano 44 punkty.
W miesiącu grudniu przeprowadziliśmy również wspólnie ze
Strażą Pożarną kontrolę punktów sprzedaży materiałów
pirotechnicznych
zlokalizowanych
w
dużych
centrach
handlowych. Funkcjonariusze zwracali uwagę na zabezpieczenia
przeciwpożarowe,
wystarczającą
odległość
materiałów
pirotechnicznych od różnego rodzaju ciepła np. grzejników.
Sprawdzano również, czy stoiska z petardami nie są umieszczone
na drogach przeciwpożarowych, a także czy są one monitorowane
przez ochronę w celu zapobiegnięcia podpaleniu. Dyrekcje
marketów otrzymały również ulotki informujące o zakazie
sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku
życia. W wyniku przeprowadzonych kontroli skontrolowano
3 punkty.
Kursy samoobrony
Samoobrona dla kobiet.
W ramach prewencji kryminalnej, której celem jest ograniczenie
negatywnych
zjawisk
kryminalnych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem czynów przestępczych popełnianych w stosunku do
kobiet, Straż Miejska zorganizowała X edycję Kursu Samoobrony
dla Kobiet pod hasłem „Jestem bezpieczna”. W kursie uczestniczyły
studentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas 20 godzinnego szkolenia praktycznego instruktor
samoobrony Straży Miejskiej uczył kursantki podstawowych technik
i chwytów samoobrony. Panie dowiedziały się także w trakcie
4-godzinnego modułu warsztatowego prowadzonego przez
psychologa Straży Miejskiej, jak zapobiegać niebezpiecznym
sytuacjom oraz jak postępować, gdy dojdzie do ewentualnej napaści.
Łącznie do kursu przystąpiło 61 studentek, z czego 45 ukończyło
szkolenie z wynikiem pozytywnym oraz otrzymało pamiątkowe
dyplomy.
Warsztaty samoobrony dla przewodników.
W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2012 roku zrealizowaliśmy
wspólnie z Urzędem Miasta Torunia (BTCM) II edycję bezpłatnych
warsztatów samoobrony skierowanych dla środowisk związanych ze
Starówką. W ramach weekendowego seminarium dbając
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o bezpieczeństwo grupy przewodników pracujących w Oddziale
Miejskim im. Sydowa oraz w oddziale przewodnickim PTTK
w Toruniu przeprowadziliśmy zajęcia teoretyczne z psychologiem
Straży Miejskiej w Toruniu z zakresu wiktymologicznych aspektów
bezpieczeństwa turystów z uwzględnieniem sposobów działania
kieszonkowców oraz zajęcia praktyczne prowadzone przez
instruktora samoobrony, na których uczestnicy zdobyli podstawowe
umiejętności reagowania na sytuacje zagrożenia i odpierania
ewentualnego ataku.
Eko patrol
We wrześniu 2012 roku w strukturze Wydziału Dzielnicowych
utworzono Patrol Ekologiczny. Jego głównym celem są działania
w zakresie szeroko pojętej ekologii, właściwej gospodarki
odpadami, a także ochrony środowiska oraz zwierząt.
Działania podjęte przez Eko - patrol:
Kontrole punktów sprzedaży żywych karpi.
W grudniu zrealizowano wspólne działania z Powiatowym
Inspektorem Weterynaryjnym, podczas których kontrolujący
szczególną uwagę zwracali na niehumanitarne warunki
sprzedaży karpi w placówkach handlowych tj. nadmierne
stłoczenie ryb w basenach oraz pakowanie żywych ryb do
plastikowych toreb. Kontrolą objęto stoiska sprzedaży karpi
w 3 supermarketach - nie stwierdzono nieprawidłowości.
Akcja „Uwaga dzik!”
W miesiącu grudniu z uwagi na pojawiające się w Toruniu
watahy dzików zrealizowano program edukacyjnoprofilaktyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych,
podczas którego dzieci poznały nie tylko obyczaje
i zachowania dzików, ale również nauczyły się jak zachować
się w przypadku zagrożenia ze strony watahy. Zajęcia
zrealizowano w 5 szkołach podstawowych zlokalizowanych
w rejonach obszarów leśnych, w których uczestniczyło łącznie
1.340 uczniów.
Kontrole miejsc sprzedaży choinek
Z uwagi na okres świąteczny w grudniu toruńscy strażnicy
wraz z pracownikami Straży Leśnej kontrolowali punkty
sprzedaży
choinek.
Funkcjonariusze
skontrolowali
3 targowiska sprawdzając źródło pochodzenia drzewek. Nie
stwierdzono nielegalnej sprzedaży choinek.
4. Działania przeciwko narkomanii i alkoholizmowi.
Działania edukacyjno – prewencyjne na rzecz ograniczenia sprzedaży
wyrobów nikotynowych osobom nieletnim
W
ramach
XV
edycji
Ogólnopolskiego
Programu
Odpowiedzialnej Sprzedaży po raz kolejny toruńska Straż
Miejska była jednym z Wojewódzkich Koordynatorów. Głównym
celem prowadzonych działań na terenie naszego województwa
było ograniczenie sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom
niepełnoletnim.
W ramach akcji toruńscy strażnicy skontrolowali 58 punktów
sprzedaży wyrobów tytoniowych. W każdym kontrolowanym
punkcie strażnicy przekazywali materiały informacyjne w postaci
ulotek oraz naklejki „STOP 18 Zakaz sprzedaży wyrobów
tytoniowych osobom do lat 18” oraz przypominali sprzedawcom
zasady odpowiedzialnej sprzedaży.
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Szkolenia nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki
narkomanii oraz bezpiecznego internetu.
W ramach szkoleń dla nauczycieli organizowanych przy okazji rad
pedagogicznych oraz spotkań dla rodziców w ramach szkolnych
wywiadówek Straż Miejska przygotowała i realizowała
4 programy multimedialne.
- „Multimedialny szkoleniowy program z zakresu profilaktyki
narkomanii dla nauczycieli”. Realizacja tego programu
przewidziana jest w ramach rad pedagogicznych. Uczestnikom
3 godzinnych warsztatów wystawiono zaświadczenia.
Przeprowadziliśmy 1 spotkanie, w którym udział wzięło
34 dydaktyków.
- Multimedialny program „Procedury postępowania nauczycieli
w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością
i
demoralizacją”.
W
ramach
rad
pedagogicznych
przeprowadziliśmy 1 spotkanie, w którym udział wzięło
35 dydaktyków.
- Multimedialny program z zakresu profilaktyki narkomanii dla
rodziców – „Narkotyki - nie moje dziecko”. W 3 spotkaniach
udział wzięło 380 osób.
- Multimedialny program szkoleniowy dla nauczycieli i rodziców
„Bezpieczny Internet”. W 5 szkoleniach udział wzięło 168 osób.

Szkolenie
„Innowatorskie
metody
walki
młodych
z uzależnieniami”
W ramach lokalnej kampanii profilaktycznej „Październik 2012 –
miesiąc wolny od uzależnień” przeprowadziliśmy akcję
prewencyjną z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od
środków psychoaktywnych wśród młodzieży z toruńskich
placówek oświatowych. Celem projektu było zachęcenie
młodzieży gimnazjalnej, poprzez tworzenie tzw. „reklam
społecznościowych”, do refleksji dotyczącej zdrowotnych oraz
prawnych aspektów zażywania środków psychoaktywnych. W tym
celu koordynatorzy ds. profilaktyki Straży Miejskiej w Toruniu
przeprowadzili w Centrum Szkoleniowym Caritas w Przysieku
warsztaty
z
uczniami
ze
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w zakresie budowania zespołów
rówieśniczych, profilaktyki uzależnień oraz tajników warsztatu
filmowego. Przeszkolono grupę liderów, których zadaniem było
zachęcić swoich rówieśników do stworzenia np. przy pomocy
kamer umieszczonych w telefonach komórkowych, czy innych
dostępnych dla młodzieży rodzajach nośników obrazu reklamę
uzmysławiającą odbiorcom konsekwencje uzależnienia od
nikotyny, alkoholu i narkotyków zarówno w aspekcie
indywidualnym, jak i społecznym. Nasze działania dodatkowo
wsparł Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT, Caritas
Diecezji Toruńskiej oraz Telewizja kablowa Petrus.
Łącznie przeszkolono 40 uczestników z 9 placówek oświatowych,
którzy na zakończenie kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające
udział w szkoleniu.
Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie w miesiącu październiku
w ramach lokalnej kampanii profilaktycznej „Październik 2012 miesiąc wolny od uzależnień” przygotowali łącznie 18 spotów
reklamowych, w których nagranie zaangażowanych było ponad
80 osób. Autorzy 6 najlepszych spotów, wyłonieni poprzez
internetowe głosowanie mieli okazję nagrać profesjonalne
reklamy, które w grudniu zostały wyemitowane w Tvk Petrus.
Ponadto zwycięska drużyna zdobyła nagrodę dla szkoły – kamerę
z projektorem, a wszyscy laureaci otrzymali bilety do kina Cinema
City.
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Walczę o to, co jest dla mnie ważne
Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia
koordynatorzy ds. profilaktyki Komendy Straży Miejskiej
w Toruniu opracowali materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki
uzależnień. Nagrano 300 sztuk płyt DVD, na których dostępne są
scenariusze zajęć przeznaczone dla wychowawców oraz spoty
reklamowe przygotowane przez młodzież w ramach wcześniejszej
akcji pn. „Innowatorskie metody walki młodych z uzależnieniami”.
Dzięki nawiązanej współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds.
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS
projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

5.

Festyny rekreacyjne
W ramach działań profilaktyczno – prewencyjnych strażnicy
miejscy uczestniczyli również w 25 festynach rodzinnych,
osiedlowych oraz imprezach kulturalnych, w trakcie których
spotkali się z dziećmi, młodzieżą i mieszkańcami Torunia.
Spotkania miały na celu przybliżenie specyfiki pracy strażnika
miejskiego
oraz
propagowanie
szeroko
rozumianego
bezpieczeństwa. Łącznie nasze stoisko odwiedziło około 2.295
dzieci, natomiast w festynach uczestniczyło około 21.140 osób.

6. Współpraca z innymi instytucjami
Komenda Miejska Policji w Toruniu
W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Toruniu
w zakresie zapobiegania przestępczości oraz ograniczeń
występowania zjawisk patologicznych toruńscy strażnicy miejscy
wzięli udział w szkoleniach:
FreD goes net
W dniu 20 kwietnia 2012 roku koordynatorzy ds. profilaktyki
Komendy Straży Miejskiej uczestniczyli w programie
profilaktyki selektywnej, który jest oparty o metodę szybkiej
interwencji profilaktycznej i przeznaczony dla młodzieży
zażywającej środki psychoaktywne.
Klikaj z głową
W dniu 15 marca 2012 roku koordynatorzy ds. profilaktyki
uczestniczyli w szkoleniu realizowanym przez pracowników
portalu Nasza Klasa oraz Fundacji Kidprotect z zakresu
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu
Odświeżamy nasze miastaTOB3CIT (Tobacco Free Cities)
W dniu 18 października 2012 roku kadra zarządzająca,
koordynatorzy ds. profilaktyki oraz strażnicy z Patrolu
Ekologicznego Komendy Straży Miejskiej w Toruniu wzięli
udział w projekcie realizowanym przez toruński sanepid.
Celem projektu było wzmocnienie przestrzegania ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych poprzez kampanię społeczną
informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc
wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach
zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie).
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Toruniu.
W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia
w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
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od początku roku 2012 koordynator ds. profilaktyki –
specjalista ds. przemocy Komendy Straży Miejskiej w Toruniu
uczestniczy cyklicznie raz w miesiącu w spotkaniach zespołu.
Podczas spotkań zespołu wspólnie z przedstawicielami innych
służb i organizacji uczestniczy we wdrażaniu i koordynowaniu
modelu interwencji opartej na procedurze tzw. „Niebieskiej
Karty”.
Szkolenie „Prawne i psychologiczne aspekty przemocy
w rodzinie w kontekście pracy strażnika miejskiego”
W dniu 31 maja 2012 roku z inicjatywy Komendy Straży
Miejskiej w Toruniu zrealizowano szkolenie z zakresu
problematyki przemocy w rodzinie z uwzględnieniem
aspektów psychologicznych oraz prawnych w kontekście
procedury Niebieskiej Karty. W szkoleniu wzięli udział
strażnicy miejscy województwa kujawsko – pomorskiego, na
co dzień współpracujący z placówkami oświatowymi. Zajęcia
zrealizowała specjalistka ds. przemocy, koordynator ds.
profilaktyki Komendy Straży Miejskiej w Toruniu.
Fundacja ITAKA
W styczniu Komenda Straży Miejskiej w Toruniu nawiązała
współpracę z Fundacją ITAKA z Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych. W dniu 10 stycznia 2012 roku toruńscy strażnicy
uczestniczyli w szkoleniu realizowanym przez psychologa
fundacji z zakresu działań przez nich prowadzonych,
psychologicznych aspektów ucieczek dzieci oraz osób
dorosłych, a także sposobów przeciwdziałania powyższym
zjawiskom.
Ogólnopolski Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W dniach 20-24 luty 2012 roku psycholog Komendy Straży
Miejskiej w Toruniu wspierał działania Fundacji na Rzecz
Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym „Zielony Liść” w zakresie udzielania
konsultacji psychologicznych ofiarom przestępstw oraz
wypadków komunikacyjnych.
XIV Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie
W dniach 7-9 września w ramach zawodów ZHP
w ratownictwie toruńscy strażnicy uczestniczyli m.in.
w scence, podczas której musieli obezwładnić dwóch
sprawców rozboju z użyciem noża. Funkcjonariusze wspierali
także ratowników medycznych w trakcie symulowanego
zdarzenia masowego. Dodatkowo sędziowie oceniający
medyczne zmagania zawodników wzięli udział w szkoleniu
realizowanym przez psychologa Straży Miejskiej w Toruniu
z zakresu Psychologicznych aspektów pierwszej pomocy
medycznej.
Marsz Zebry
W dniu 8 września 2012 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Toruniu uczestniczyli w Marszu Zebry, którego głównym
celem było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zarówno dzieci
jak i dorosłych w ruchu drogowym. Uczestnicy całego
przedsięwzięcia mieli okazję zobaczyć symulację różnych
zdarzeń drogowych m.in. kolizję autobusu z samochodem,
wypadek rowerzysty i potrąconego na pasach pieszego.
Podczas scenek swoje działania zaprezentowali strażnicy
miejscy, ratownicy medyczni, strażacy i policjanci. Uczestnicy
akcji dowiedzieli się, w jaki sposób należy się w takiej sytuacji
zachować oraz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Edukacja zamiast mandatu.
W dniu 6 grudnia 2012 roku Komenda Straży Miejskiej
w Toruniu wraz z Fundacją Zielony Liść oraz Akademią
Pierwszej Pomocy przeprowadziła spotkanie edukacyjne
mające na celu podniesienie świadomości wśród kierowców
naruszających przepisy prawa ruchu drogowego. W spotkaniu
uczestniczyło 13 osób, które wcześniej, prowadząc swoje auta,
nie zastosowały się do obowiązującego ograniczenia prędkości
oprócz pouczenia wzięły udział w zajęciach z zakresu: wpływu
prędkości na wypadki drogowe, skutków społecznych
wypadków komunikacyjnych oraz pierwszej pomocy
przedmedycznej. Uczestnicy szkolenia otrzymali kamizelki
odblaskowe, karty ICE( In Case of Emergency), które
zawierają wykaz najważniejszych numerów telefonicznych,
z którymi w razie wypadku mogą skontaktować się służby
ratunkowe.
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XIV. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY
STRAŻY MIEJSKIEJ W TORUNIU
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych jednym z podstawowych obowiązków
strażnika miejskiego jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zadanie to jest realizowane zarówno poprzez
podnoszenie swojego wykształcenia indywidualnie, jak i również poprzez działania zainicjowane przez Komendę.
W roku 2012 Straż Miejska w Toruniu prowadziła następujące działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji
zawodowych strażników:
Kurs podstawowy na strażnika miejskiego składający się z 492
godzin szkoleniowych. Szkolenie obejmowało zagadnienia
z
zakresu
prawa
karnego,
administracyjnego,
wykroczeniowego, podstaw psychologii, pierwszej pomocy
medycznej, zajęć z taktyk i technik interwencji oraz praktyk
zawodowych.
Kurs doskonalący dla wszystkich funkcjonariuszy z zakresu
taktyk i technik interwencji oraz specjalistyczne doskonalenie
strażników
Wydziału
Interwencyjnego
w
zakresie
Psychologicznych aspektów pracy z tłumem, czy
podejmowania interwencji w środkach komunikacji miejskiej
względem pseudokibiców.
W roku 2012 zakończyliśmy realizację trwającego od roku
2010 projektu „Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej
pracy strażnika miejskiego”. Projekt powstał z inicjatywy
Straży Miejskiej w Toruniu. Dzięki niemu wszyscy strażnicy
miejscy z całego województwa mogli wziąć udział
w bezpłatnych szkoleniach psychologicznych z zakresu:
Komunikacji interpersonalnej, Komunikacji niewerbalnej,
Stresu i wypalenia zawodowego w służbach mundurowych,
Wpływu społecznego – zastosowanie socjotechnik w służbach
mundurowych,
Negocjacji
kryzysowych,
Treningu
asertywności. Dodatkowo w ramach projektu kadra
zarządzająca w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych
brała udział w następujących szkoleniach: Kierowanie
zespołem, Wystąpienia publiczne i prezentacje, System ocen
pracowniczych, Motywowanie i wynagradzanie pracowników.
Strażnicy brali także udział w intensywnym kursie z języka
angielskiego.
Udział
toruńskich
strażników
w
projekcie:
- z kursu języka angielskiego skorzystało 14 osób;
- kompleksowe wsparcie szkoleniowe uzyskało 76 osób (które
wykorzystało 211 miejsc szkoleniowych - średnio jedna osoba
brała udział w 2,7 szkoleniach). W przeliczeniu toruńscy
strażnicy wykorzystali 3.376 uczestnikogodzin.
Udział w szkoleniach specjalistycznych: Mediator w szkole
w sytuacji konfliktowej, Narkotyki – nowa rzeczywistość,
Opiniowanie w sprawach o odszkodowanie z powodu doznania
straty osobistej, Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia
strzelania statycznego i dynamicznego z broni palnej bojowej,
The Practice of EMDR in the Management of Psychological
Trauma Uniwersity of Birmingham & EMDR Europen, Terapia
poznawczo- behawioralna w leczeniu objawów zespołu stresu
pourazowego u dzieci i młodzieży, Jak przygotować ciekawą
i poprawną prezentację, Komunikacja w zarządzaniu
kryzysowym, Ekologiczny Strażnik Miejski, Nowy system
prawny w gospodarce odpadami komunalnymi.
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XV. UDZIAŁ W ZAWODACH ORAZ SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA
FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ W TORUNIU
W roku 2012 roku funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej w Toruniu uczestniczyli w roli zawodników
w różnych wydarzeniach sportowych. Jako reprezentanci naszej jednostki odnieśli sukcesy w następujących
dziedzinach sportowych:
Otwarte Kujawsko – Pomorskie Mistrzostwa Służb
Mundurowych w Pływaniu
W dniu 19 października 2012 roku przedstawiciele Komendy
Straży
Miejskiej
w
Toruniu
wzięli
udział
w zawodach pływackich organizowanych przez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Centrum Sportu
i
Rekreacji
„Olender”
w
Wielkiej
Nieszawce.
W
sportowych
zmaganiach
uczestniczyło
ponad
100 zawodników ze Straży Pożarnej, Policji, Służby Celnej,
Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej. Pomimo dużej
konkurencji naszym zawodnikom udało się wywalczyć:
I miejsce na 50 m stylem grzbietowym kobiet, I miejsce na 100
m stylem dowolnym kobiet, II miejsce na 50 m stylem
dowolnym kobiet, III miejsce na 50 m stylem klasycznym
mężczyzn oraz IV i V miejsce na 100 m stylem dowolnym
mężczyzn. Zajęliśmy również VII miejsce na dwadzieścia
startujących zespołów w sztafecie 4x50 stylem dowolnym.
II Mistrzostwa Bowlingowe Służb Mundurowych
W dniu 9 listopada 2012 roku toruńscy strażnicy uczestniczyli
w II Mistrzostwach Bowlingowych Służb Mundurowych.
W zawodach uczestniczyły drużyny reprezentujące: Izbę Celną
w Toruniu, Areszt Śledczy w Toruniu, Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerię
Wojskową, Policję, Wojsko, Komendantów Straży Miejskich
województwa kujawsko – pomorskiego oraz Komendę Straży
Miejskiej w Toruniu. I miejsce zajęła Komenda Straży
Miejskiej w Toruniu, II – Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Torunia oraz III – Żandarmeria Wojskowa.
Najlepszym graczem zawodów okazał się reprezentant
Komendy Straży Miejskiej w Toruniu, który zdobył 679
punktów.
X edycja Półmaratonu Świętych Mikołajów
W tegorocznym Półmaratonie Świętych Mikołajów toruńska
Straż Miejska oprócz zabezpieczenia trasy biegu postanowiła
dodatkowo wystawić do zawodów swoich funkcjonariuszy. Do
sportowych zmagań przystąpiło trzech strażników miejskich,
którzy na co dzień pracują w Wydziale Prewencyjno –
Interwencyjnym. W klasyfikacji zawodów najwyżej uplasował
się strażnik Michał Bator, który w kategorii Mistrzostw Szkół
Wyższych zajął 17 miejsce, natomiast w kategorii Open 49 na
2.500 startujących biegaczy. Półmaraton, również z dobrą
lokatą, ukończył Piotr Ziomek, zajmując 1.154 miejsce,
natomiast Dariusz Racławski zakończył bieg na miejscu 2.032.
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XVI. ZESTAWIENIE SPORZĄDZONYCH WNIOSKÓW O UKARANIE
DO SĄDU REJONOWEGO ORAZ NAŁOŻONYCH MANDATÓW KARNYCH
Na przestrzeni 2012 roku, na podstawie 566 notatek sporządzanych przez strażników (487 w roku 2011)
oraz wystawionych przez nich wezwań, a także na podstawie 1.853 raportów z komórki obsługującej fotoradar
(1.205 w roku 2011) podjęto czynności wyjaśniające zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia. Wobec 525 notatek (447 w roku 2011) i 1.159 raportów z fotoradaru (1.054 w roku
2011) czynności te zostały zakończone w 2012 roku. Ze względów proceduralnych w przypadku 629 spraw
czynności wyjaśniające zostaną zakończone w roku 2013.
Strażnicy zespołu do spraw wykroczeń poprowadzili również czynności w przypadku 448 spraw (386
w roku poprzednim), które zostały skierowane do Straży Miejskiej w Toruniu przez inne straże z terenu całej Polski
w ramach tzw. „pomocy prawnej”.
W roku 2012 odbyło się 1.506 spraw w Sądzie Rejonowym w Toruniu - XII Wydziale Karnym
dotyczących wniosków sporządzonych w latach 2011 – 2012.
Sąd Rejonowy zakończył 34 sprawy prawomocnymi orzeczeniami w postępowaniu zwyczajnym (348
spraw w roku 2011) i wydał 1.472 nakazy sądowe (1.187 w roku 2011) orzekając o winie.
Sprawy kończyły się następująco:
- w 1.467 sprawach Sąd orzekł karę grzywny (1.517 w roku 2011);
- w 13 sprawach Sąd orzekł naganę (7 w roku 2011);
- w 22 sprawach zastosowano karę ograniczenia wolności wraz z wykonywaniem określonych godzin
nieodpłatnej pracy na cele społeczne (9 w roku 2011);
- w 3 sprawach zapadł wyrok uniewinniający (2 w roku 2011).

31

Komenda Straży Miejskiej w Toruniu
www.strazmiejska.torun.pl
Tabela nr 1.1 Wykaz sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego (bez fotoradaru)
Lp.

Rodzaj wykroczenia

1.

Art.10 ust.2

2.

Art. 10 ust.2 śnieg

3.

Art. 10 ust.2a

4.

Art. 54 KW czystość

5.

Art. 10 ust.2a deratyzacja

6.

Art. 10 ust.2a psy

7.

Art. 54 KW psy

8.

Art. 13 ust.1

9.

Art. 13 ust.2

10.

Art. 431 ust. 1

11.

Art. 431 ust. 2

12.

Art. 51 KW

13.

Art. 54 KW taxi

14.

Art. 54 KW handel

15.
16.
17.
18.

20.

Art. 54 KW
Art. 63a KW
Art. 64 KW
Art. 65 KW
Art. 70 pkt 1
Ust.
Art. 71 Ust.

21.

Art. 72 KW

19.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: nieporządek
na posesji, brak urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: nie
odśnieżony chodnik przed posesją
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: naruszenie
pozostałych przepisów regulaminów porządkowych
w zw. z URMT 1041/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie: brak rachunków za wywóz nieczystości,
wystawienie worków ze śmieciami na terenie Zespołu
Staromiejskiego poza wyznaczonymi miejscami i godzinami
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z
URMT 1041/06: nie wyłożenie trutki na szczury, brak informacji o
wyłożonej trutce
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z
URMT 1041/06; wyprowadzanie psów bez smyczy, w miejscach
zabronionych, nie uprzątnięcie odchodów po psie
w zw. z URMT 1041/06 – wyprowadzanie psów w miejscach
zabronionych, nie uprzątnięcie odchodów po psie
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych: sprzedaż papierosów nieletniemu na sztuki
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych: palenie tytoniu w miejscu zabronionym
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi: spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi: usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach
zabronionych
zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego lub
wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym
w zw. z URMT 123/99 w sprawie przepisów porządkowych
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze
Gminy Miasta Toruń – brak nr bocznego taksówki, informacji o
stawce za 1 km oraz niedostępność przepisów porządkowych u
przewoźnika
w zw. z URMT 270/03 w sprawie określenia zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie
miasta Torunia – handel w miejscu zabronionym
handel pamiątkami pomimo zakazu
rozwieszanie plakatów, ulotek, ogłoszeń itp. w miejscu zabronionym
brak tabliczki z nr porządkowym posesji
nieokazanie dokumentów tożsamości podczas legitymowania
Ustawa o odpadach: prowadzenie skupu złomu bez wymaganych
formularzy przyjęcia odpadów.
Ustawa o odpadach: spalanie odpadów w miejscu zabronionym
nie zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia
człowieka
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2012 r.

2011 r.

2010 r.

ilość

ilość

ilość

4

10

8

-

1

9

3

5

-

-

-

2

1

3

1

19

18

4

-

-

-

1

1

-

4

8

-

88

66

59

1

1

2

98

60

38

1

-

-

4

17

4

1
9

1
1

1
6

-

-

-

3

2

1

-

-

-

Komenda Straży Miejskiej w Toruniu
www.strazmiejska.torun.pl
Tabela nr 1.2 Wykaz sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego – c.d.
(bez fotoradaru)
Lp.

Rodzaj wykroczenia

22.

Art. 75 KW

23.

Art. 77 KW

24.

Art. 85 ust. 1a

25.
26.
27.
28.

Art. 88 KW
Art. 89 KW
Art. 90 KW
Art. 91 KW

29.

Art. 92 KW

30.

Art. 92 KW pieszy

31.

Art. 94 KW

32.

Art. 96 KW

33.

Art. 97 KW

34.

Art. 97 KW pieszy

35.

Art. 99 KW

36.
37.
38.
39.
40.

Art. 117 KW
Art. 140 KW
Art. 141 KW
Art. 144 KW
Art. 145 KW

41.

Art. 145M KW

42.

Art. 156.1 Ust.

doprowadzenie do wypadania odpadów z okna posesji
niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia, wypuszczanie psów bez smyczy
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt: brak szczepienia psa
prowadzenie pojazdu bez wymaganych przepisami świateł
dopuszczenie do przebywania na drodze bez opieki dziecka do lat 7
tamowanie i utrudnianie ruchu
zanieczyszczenie drogi publicznej
niezastosowanie się do sygnałów lub znaków drogowych,
parkowanie pojazdów na zakazach
przejście przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle na
sygnalizatorze
prowadzenie pojazdu na drodze publicznej nie mając do tego
uprawnienia
dopuszczenie pojazdu do ruchu pomimo braku wymaganych
dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu
parkowanie pojazdów na drogach w miejscach zabronionych np.:
obręb skrzyżowania, brak 1,5m na chodniku, koperta-miejsce
zastrzeżone, parkowanie po skosie
przechodzenie przez jezdnię poza miejscem wyznaczonym tj.
przejściem dla pieszych
zajęcie pasa ruchu drogowego bez zezwolenia: np. wystawienie
wózka z watą cukrową
nieutrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości
dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku
używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym
niszczenie zieleni – parkowanie na trawniku
zanieczyszczenie miejsca publicznego
zanieczyszczenie miejsca publicznego poprzez załatwienie potrzeby
fizjologicznej
Ustawy o ochronie środowisk: zakaz używania urządzeń
nagłaśniających
RAZEM

33

2012 r.

2011 r.

2010 r.

ilość
1

ilość
1

ilość
-

5

8

8

5

-

-

3
-

1
1
2
-

1
-

77

99

60

4

4

2

-

-

-

129

67

-

152

58

144

-

2

-

-

-

-

16
2
21

2
12
9
14

15
4
10

11

11

15

3

2

-

566

487

394

Komenda Straży Miejskiej w Toruniu
www.strazmiejska.torun.pl
Tabela nr 2.1 Wykaz nałożonych mandatów karnych (bez fotoradaru)

Lp.

Rodzaj
wykroczenia

2012 r.

opis wykroczenia

ilość

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: nieporządek na
1. Art. 10 ust. 2
posesji, brak urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych
Art. 10 ust. 2 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: nie odśnieżony
2.
śnieg
chodnik przed posesją
Art. 10 ust. 2a,
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: naruszenie
3.
art.117 KW*
pozostałych przepisów regulaminów porządkowych
w zw. z URMT 1041/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku w gminie: brak rachunków za wywóz nieczystości,
Art. 54 KW 4.
czystość
wystawienie worków ze śmieciami na terenie Zespołu Staromiejskiego
poza wyznaczonymi miejscami i godzinami
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z URMT
Art. 10 ust. 2a 5.
1041/06: nie wyłożenie trutki na szczury, brak informacji o wyłożonej
deratyzacja
trutce
w zw. z URMT 1041/06: nie wyłożenie trutki na szczury, brak
Art. 54 KW –
6.
deratyz.
informacji o wyłożonej trutce
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z URMT
Art. 10 ust. 2a 7.
1041/06; wyprowadzanie psów bez smyczy, w miejscach
psy
zabronionych, nie uprzątnięcie odchodów po psie
w zw. z URMT 1041/06 – wyprowadzanie psów w miejscach
Art. 54 KW 8.
psy
zabronionych, nie uprzątnięcie odchodów po psie
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
9. Art. 13 ust. 1
wyrobów tytoniowych: sprzedaż papierosów luzem lub osobie
nieletniej
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
10. Art. 13 ust.2
wyrobów tytoniowych: palenie tytoniu
w miejscach zabronionych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1
11. Art. 43 ust. 1
spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1
12. Art. 43 ust. 2
usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach zabronionych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
13. Art. 45 pkt 2
nie wywieszenie informacji o szkodliwości picia alkoholu
zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego lub
14. Art. 51 KW
wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym
w zw. z URMT 211/07 w sprawie ustalenia „stref wolnych od dymu
Art. 54 KW 15.
tytoniowego”, ograniczenia rozpowszechniania reklamy tytoniowej:
tytoń
palenie tytoniu w miejscach zabronionych
w zw. z URMT 270/03 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru
Art. 54 KW –
oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w
16. handel
Art.60.3 § 1 KW sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta
Torunia – handel w miejscu zabronionym
w zw. z URMT 123/99 w sprawie przepisów porządkowych
Art. 54 KW związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy
17.
taxi
Miasta Toruń – brak nr bocznego taksówki, informacji o stawce za 1
km oraz niedostępność przepisów porządkowych u przewoźnika
w zw. z URMT 81/94 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 1/94
Zarządu Miasta Torunia w sprawie ograniczenia używania materiałów
18. Art. 54 KW
pirotechnicznych na terenie Miasta Torunia: używanie petard w
okresie zabronionym
19. Art. 58 KW
żebranie o pieniądze pomimo zdolności do pracy
20. Art. 63a KW
rozwieszanie plakatów, ulotek, ogłoszeń itp. w miejscu zabronionym
21. Art. 64 KW
nieumieszczenie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości
22. Art. 65 KW
wprowadzenie w błąd co do tożsamości własnej
23. Art. 67 KW
umyślne zniszczenie ogłoszenia
Art. 70 pkt.1
24.
Ust.
Art. 71 Ust.
25.
Art. 71 KW*
26. Art. 72 KW
27. Art. 75 KW
28. Art. 77 KW

Ustawa o odpadach: gromadzenie odpadów na posesji
Ustawa o odpadach: spalanie odpadów w miejscu zabronionym,
spalanie w piecu odpadów zabronionych
niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia
człowieka
rzucanie ciężkimi przedmiotami
niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia, wypuszczanie psów bez smyczy

34

2011 r.
kwota

Ilość

2010 r.
kwota

ilość

kwota

39

3 800,-

56

4 300,-

70

6 350,-

1

100,-

5

450,-

33

3 050,-

6
1*

850,100,-

7
2*

450,200,-

15

800,-

-

1

100,-

13

800,-

1 100,-

14

700,-

11

550,-

-

20

-

206

-

-

10 850,-

100

-

-

-

5 220,-

56

3 000,-

2 000,-

5

700,-

5

250,-

27

2

600,-

2

600,-

-

-

-

-

153

8 550,-

110

5 600,-

921

92 100,-

1056

105 600,-

997

99 700,-

1320

66 500,-

1266

66 080,-

303

15 350,-

300,-

45

2 250,-

4
204

200,-

2

35 700,-

253

46 900,-

165

33 000,-

-

-

22

1 600,-

86

5 450,-

3
7

150,450,-

39

2 500,-

53

3 200,-

14

700,-

26

1 550,-

9

450,-

1

50,-

-

-

-

-

5

350,-

5

500,-

5

500,-

32

1 950,-

23

3 200,-

8

850,-

1

100,-

-

8

1 300,-

9

2 650,-

100,-

4

2 100,-

1

50,-

-

-

-

-

-

1

100,-

2

250,-

43

2 950,-

22
2*

1 400,150,-

39

-

2 950,-

-

-

6

2 250,-

3

64

3 800,-

121

-

1

-

-

-

200,-

12

4 200,-

7 250,-

14

2 800,-

Komenda Straży Miejskiej w Toruniu
www.strazmiejska.torun.pl
Tabela nr 2.2 Wykaz nałożonych mandatów karnych – c.d. (bez fotoradaru)

Lp.

Rodzaj
wykroczenia

29. Art. 82 KW
30. Art. 85 § 1 KW
31. Art. 85 ust.1a
32. Art. 87 KW
33. Art. 88 KW
Art. 88 KW 34.
rower
35. Art. 89 KW
36. Art. 90 KW
Art. 90 KW 37.
pieszy
Art. 90 KW 38.
rower
39. Art. 91 KW
40. Art. 92 KW
Art. 92 KW pieszy
Art. 92 KW 42.
rower
41.

43. Art. 94 KW
44. Art. 95 KW
45. Art. 96 KW
46. Art. 97 KW
Art. 97 KW pieszy
Art. 97 KW 48.
rower
49. Art. 99 KW
Art. 99 KW 50.
handel
47.

51. Art. 102 KW
52.
53.
54.
55.
56.

Art. 104 KW
Art. 140 KW
Art. 141 KW
Art. 144 KW
Art. 145 KW

57. Art. 145M KW
Art. 162 ; 161*
KW
Art. 26 ust.1 pkt
59.
2
58.

60. Art. 74 Ust.

2012 r.
ilość kwota

opis wykroczenia

używanie otwartego ognia w miejscu publicznym powodując zagrożenie
pożarowe
samowolne usunięcie znaku drogowego
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt: brak szczepienia psa
kierowanie pojazdem przez wał przeciwpowodziowy wbrew zakazowi
prowadzenie pojazdu bez wymaganych przepisami świateł
prowadzenie roweru bez wymaganych przepisami świateł
dopuszczenie do przebywania na drodze bez opieki dziecka do lat 7
tamowanie i utrudnianie ruchu
utrudnienie ruchu pojazdom poprzez przechodzenie przez jezdnię w
miejscu niewyznaczonym
utrudnianie ruchu pojazdom poprzez jazdę rowerem bez trzymania co
najmniej jedną ręką kierownicy
zanieczyszczenie drogi publicznej
niezastosowanie się do sygnałów lub znaków drogowych, parkowanie
pojazdów na zakazach
przejście przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle na
sygnalizatorze
niezastosowanie się do sygnałów lub znaków drogowych jadąc rowerem
prowadzenie pojazdu na drodze publicznej nie mając do tego
uprawnienia
prowadzenie pojazdu na drodze publicznej nie mając przy sobie
wymaganych dokumentów
udostępnienie pojazdu do kierowania osobie nie mającej do tego
uprawnień
parkowanie pojazdów na drogach w miejscach zabronionych np.: obręb
skrzyżowania, brak 1,5m na chodniku, koperta-miejsce zastrzeżone,
parkowanie po skosie
przechodzenie przez jezdnię poza miejscem wyznaczonym tj. przejściem
dla pieszych

2011 r.
ilość kwota

2010 r.
ilość kwota

4

250,-

2

150,-

2

-

-

2

500,-

2

27

1 650,-

5
-

250,-

-

200,800,-

-

-

1

100,-

6

700,-

21

2 900,-

16

2 000,-

2

200,-

2

200,-

4

500,-

1

50,-

2

300,-

2

150,-

21

2 100,-

46

5 250,-

32

3 500,-

2

200,-

5

450,-

-

-

-

-

1

50,-

-

-

8

650,-

5

450,-

6

405 410,-

4418

450,-

2641

226 250,-

4345

411 300,-

110

10 750,-

62

6 000,-

91

8 850,-

14

1 300,-

7

350,-

10

600,-

16

8 000,-

21

10 100,-

24

11 800,-

37

2 100,-

32

2 050,-

22

1 100,-

43

6 500,-

26

3 850,-

-

940

98 100,-

1025

111 050,-

1394

172 200,-

183

9 500,-

183

9 500,-

106

5 750,-

-

przejechanie rowerem przez przejście dla pieszych wbrew zakazowi

2

120,-

1

100,-

2

200,-

zajęcie pasa ruchu drogowego bez zezwolenia
zajęcie pasa ruchu drogowego bez zezwolenia i handel w miejscu
zabronionym
uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdu z
drogi publicznej do posesji
zmuszanie nieletniego do żebrania
dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku
używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym
niszczenie zieleni – parkowanie na trawniku
zanieczyszczenie miejsca publicznego
zanieczyszczenie miejsca publicznego poprzez załatwienie potrzeby
fizjologicznej
wyrzucenie śmieci do lasu,
* wjechanie pojazdem silnikowym do lasu bez zezwolenia
Ustawy prawo o miarach: brak legalizacji taksometru

-

-

-

-

3

300,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Ustawy o zużytym sprzęcie elektr. i elektron.: wyrzucenie telewizorów
do pojemnika na śmieci wbrew zakazowi

RAZEM

35

-

200,-

20,-

-

-

1

1 000,-

6

550,-

-

116

8 350,-

243

16 400,-

286

42 750,-

249

14 500,-

321

18 790,-

363

20 900,-

549

32 800,-

700

43 950,-

510

26 200,-

281

17 300,-

278

18 150,-

275

13 950,-

2
2*

700,250,-

2
1*

700,50,-

3*

200,-

8

600,-

8

750,-

-

-

-

-

2

300,-

-

-

8338

679 140,-

10.525

11

917 800,-

9.528

50,-

912 500,-

Komenda Straży Miejskiej w Toruniu

www.strazmiejska.torun.pl

Tabela nr 3. Wykaz podjętych interwencji w związku z wykroczeniami zarejestrowanymi na fotoradarze.

2012 r.
Zarejestrowano 8.235 wykroczeń
W przypadku 1.033 spraw czynności doprowadziły do umorzenia postępowania
W przypadku 629 spraw czynności będą prowadzone jeszcze w 2013 roku
Lp.
1.
2.

Rodzaj wykroczenia
Niedostosowanie do prędkości określonej znakami
drogowymi i wynikającej z przepisów o ruchu
drogowym
Odmowa udzielenia informacji o kierującym
pojazdem w czasie popełnienia wykroczenia,
wprowadzenie w błąd co do tożsamości osoby
popełniającej wykroczenie

RAZEM

Mandaty

Pouczenia Wnioski

Razem

ilość

kwota

ilość

ilość

ilość

4592

955 290,-

364

659

5615

857

280 480,-

5

96

958

5449

1 235 770,-

369

755

6573

2011 r.
Zarejestrowano 7.100 wykroczeń
W przypadku 793 spraw czynności doprowadziły do umorzenia postępowania
Czynności w 1.450 sprawach prowadzone były w roku 2012
Lp.
1.
2.

Rodzaj wykroczenia
Niedostosowanie do prędkości określonej znakami
drogowymi i wynikającej z przepisów o ruchu
drogowym
Odmowa udzielenia informacji o kierującym
pojazdem w czasie popełnienia wykroczenia

RAZEM

Mandaty

Pouczenia Wnioski

Razem

ilość

kwota

ilość

ilość

ilość

3697

647 520,-

269

367

4333

502

155 950,-

-

22

524

4199

803 470,-

269

389

4857

2010
Łącznie zarejestrowano 8.108 wykroczeń
Lp.
1.
2.

Rodzaj wykroczenia
Niedostosowanie do prędkości określonej znakami
drogowymi
Niedostosowanie prędkości wynikającej z przepisów
o ruchu drogowym

RAZEM

Mandaty

Pouczenia Wnioski

Razem

ilość

kwota

ilość

ilość

ilość

1.999

328 105,-

130

486

2.615

3.804

650 360,-

235

725

4.764

5.803

978 465,-

365

1.211

7.379

36

Komenda Straży Miejskiej w Toruniu
www.strazmiejska.torun.pl
Tabela nr 4. Wykaz osób ujętych (zatrzymanych) w patrolach samodzielnych oraz w działaniach
z Policją.

Lp.

Powód zatrzymania, ujęcia, miejsce
przekazania

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Działania
wspólne
z Policją

Działania
samodzielne

Razem

Działania
wspólne
z Policją

Działania
samodzielne

Razem

Działania
wspólne
z Policją

Działania
samodzielne

Razem

1.

Sprawcy kradzieży

11

46

57

24

60

84

7

50

57

2.

Poszukiwani przez organy ścigania

9

5

14

10

9

19

11

9

20

3.

Sprawcy pobić

1

21

22

1

26

27

5

21

26

4.

Sprawcy wyłudzeń

-

-

-

-

4

4

-

-

-

5.

Sprawcy zakłóceń spokoju i porządku
publicznego

-

27

27

-

17

17

5

21

26

6.

Sprawcy chuligańskich wybryków

5

26

31

5

26

31

-

24

24

7.

Sprawcy kierowania pojazdu/roweru
po alkoholu

12

42

54

15

75

90

10

46

56

8.

Sprawcy kolizji, potrąceń osób

-

3

3

-

6

6

-

9

9

9.

Brak prawa jazdy, dowodu
rejestracyjnego, OC

-

2

2

-

10

10

-

25

25

10.

Narkomani

-

16

16

-

4

4

-

12

12

11.

Osoby będące w posiadaniu
narkotyków

15

13

28

16

15

31

5

5

10

12.

Osoby odurzające się butaprenem

-

-

-

-

-

-

1

2

3

13.

Uciekinierzy - nieletni

1

2

3

-

11

11

-

1

1

-

2

2

-

3

3

-

-

-

-

20

20

8

22

30

-

15

15

14.
15.

Sprawcy sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim / nietrzeźwym
Nieletni kupujący lub spożywający
alkohol

16.

Nieletni palący papierosy

-

9

9

-

2

2

-

4

4

17

Nieletni poza szkołą w czasie zajęć

-

1

1

-

-

-

-

2

2

28

329

357

26

490

516

32

357

389

Przewiezione do miejsca
zamieszkania

-

26

26

1

31

32

1

33

34

Przekazane Policji

4

24

28

5

16

21

10

9

19

-

-

-

-

-

-

-

1

1

6

95

101

7

94

101

11

78

89

Przewiezione do Izby
Wytrzeźwień
18.

19.
20.

Osoby
nietrzeźwe

Przekazane Żandarmerii
W.
Wezwanie pomocy pogotowia
ratunkowego
Odnalezione osoby

-

3

3

-

3

3

-

2

2

21.

Osoba przewieziona do schroniska
Brata Alberta

-

24

24

-

5

5

-

5

5

22.

Inne

-

21

21

-

31

31

1

53

54

92

757

849

118

960

1.078

99

784

883

RAZEM
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