PAŹDZIERNIK 2013
PRZYJAZNY URZĄD…
wizyta w siedzibie Straży Miejskiej
Zgodnie z literą prawa do zakresu działania Straży
Miejskiej należy: 1. Ochrona spokoju i porządku w
miejscach publicznych. 2. Czuwanie nad porządkiem
i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym. 3. Podejmowanie
samodzielnie, lub w zależności od okoliczności we
współdziałaniu z wyspecjalizowanymi podmiotami,
interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowie
lub mienia, a także w przypadkach naruszenia dóbr
osobistych osób fizycznych. 4. Udzielanie pomocy w
usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zagrożeń. 5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych
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takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.
6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. 8. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub
miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu
publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. 9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa
publicznego, życia, zdrowia oraz mienia. 10. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
11. Zapobieganie zjawiskom kryminogennym, w

str. 9
szczególności alkoholizmowi, narkomanii, braku
opieki nad nieletnimi itp. w ścisłej współpracy z Policją, Strażą Leśną, Agencjami Ochrony, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorami szkół i domów
dziecka. 12. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych. 13. Udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat
ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i
opłatach lokalowych. 14. Sygnalizowanie organom,
instytucjom, zakładom, urzędom oraz osobom fizycznym o występujących na ich terenie czy te w
zakresie ich działania faktach i zdarzeniach godzących w porządek publiczny. 15. Nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską lub stanowionych przez były
Zarząd gminy, Burmistrza w ramach ustawowych
kompetencji prawotwórczych.

nów, węży, a nawet żółwia kroczącego majestatycznie po chodniku przy dworcu PKP. Stan fizyczny tych nieproszonych gości był różny. Były to zwierzęta
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zdrowe, także okaleczone i kontuzjowane, ale i też zwierzęta martwe. Każdy z
podanych stanów, przy jego likwidacji, budził problem sprowadzający się do
W ostatnim czasie, w okre- ustaleń, kto podmiotowo jest władny, czy też zobowiązany do takich działań.
sie przedzimowym, coraz
większy problem stanowią … ale o takich sprawach powinno dokładnie stanowić nasze prawo.
zwierzęta łowne i dziko żyją- Tak, jednak należy stwierdzić, że będące w obiegu powszechnie obowiązujące
ce, które pojawiają się w akty prawne, między innymi: prawo łowieckie, ustawa o ochronie przyrody,
granicach miasta. Wiemy, ustawa o drogach, ustawa o lasach czy też ustawa o samorządzie gminnym, są
że w tej sprawie zgłaszają generalnie niespójne w przedstawionych zagadnieniach. Postępowania w tych
się do Was mieszkańcy...
przypadkach przebiegały w różnych okolicznościach cechujących się nierzadko
Tak, to prawda. Takie przy- nieoczekiwana dynamiką. Kiedy zwierzę znajduje się w granicach miasta, blisko
padki zdarzają się ostatnio domów, to trudno teraz się zastanawiać, kto jest za to odpowiedzialny. Zaistdość często. Generalnie niałe zdarzenia wymagały bezzwłocznego działania i nie pozwalały wszczynać
zwierzyna łowna i dziko żyją- sporów kompetencyjnych; kto, który organ, która instytucja, organizacja, zwiąca jest własnością państwa. zek czy stowarzyszenie ma rozwiązać ten problem. Prawem zwyczajowym proW obiegu prawnym wła- blematyka ta na naszym terenie została zatem przypisana Strażnikom Miejsność ta wyrażana jest jako skim.
własność Skarbu Państwa i z
mocy prawa pozostaje pod W jaki sposób Straż Miejska radzi sobie w takich sytuacjach ?
szczególną ochroną. Powsta- Staramy się wyprowadzeniu zdrowych zwierząt do ich naturalnego środowiska,
je zatem pytanie, jak postę- do ich biotopu. Chore i kontuzjowane zwierzęta, ptaki dowozimy sami lub też
pować w stosunku do tej organizujemy dowóz do takich instytucji, jak Ośrodek dla Azylu Ptasiego przy
własności w przypadkach ZOO w Poznaniu, do ZOO w Nowym Tomyślu czy też Ośrodka Rehabilitacji dla
szczególnych, nietypowych, Zwierząt w Starym Kisielinie k/Zielonej Góry; natomiast każde martwe zwierzę
do jakich należą niewątpliwie niekontrolowane wtargnięcia zwierzyny leśnej i kierowane jest do utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem. Na marginesie
innej wolno żyjącej w granice miasta, na jego ulice, obiekty miejskie czy też należy zasygnalizować problem obchodzenia się ze zwierzyną łowną i zwierzyposesje będące własnością osób fizycznych. Są to sprawy skomplikowane, wy- ną dziko żyjącą do czasu podjęcia w stosunku do niej prawnych działań, zachomagające roztropnego działania, ostrożności oraz daleko idącego humanitary- wania ostrożności, roztropności daleko idącego humanizmu i wstrzymywania
zmu w likwidacji tych zdarzeń.
się przed jej fizyczną likwidacją, udomawianiem, ograniczeniem wolności czy

Łabędzie, lisy i żółwie… rozmowa z Tomaszem Hibnerem -

też próbami okazjonalnego handlu itp. W sprawach związanych z przedstawioO których zwierzętach mówimy w przypadku Wolsztyna ?
ną tematyką proszę o kontakt ze Strażą Miejską.
Dotychczas na terenie naszego miasta zanotowano obecność dzików, saren,
koziołków, lisów, kun, tchórzy, łabędzi z młodymi, kaczek z kaczątkami, bociaDziękujemy za rozmowę

Apel Straży Miejskiej !!!
Hasło solidarności społecznej zastanawia, wzrusza, aktywizuje, ale również zobowiązuje. Szczególnego znaczenia nabiera
ono w problematyce ludzi bezdomnych oraz ludzi niezaradnych życiowo. Ludzie ci są wśród nas. Nie możemy być wobec
nich bierni i obojętni – homo homini amicus esse debet („Człowiek powinien być dla człowieka przyjacielem”). Stąd Straż
Miejska zwraca się z gorącym apelem do Szanownych Mieszkańców naszej Gminy o informacje w sprawie ludzi bezdomnych, ludzi żyjących w ubóstwie i biedzie. Dotrzemy do nich z pomocą. Jednak uwarunkowana jest ona od naszego rozeznania sprawy, co uzasadnia nasz apel i nasze oczekiwania spotęgowane aktualnie okresem zbliżającej się zimy.
Telefony kontaktowe do Straży Miejskiej: 68 347 45 60 i 602 754 271 (7:00—17:00).
Komendant Straży Miejskiej Tomasz Hibner

