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ul. Pierwszej Brygady 35 

73-110 Stargard 

 

„NASZE CIEKAWSZE DZIAŁANIA” 

„Ranna sarna na ul. Reymonta” 

W pasie drogowym ulicy Reymonta w dniu 12 stycznia 2018 r., ranną sarnę męczył 
bezpański pies. Zwierzak nie był w stanie uciec przed psem. Mieszkańcy odgonili psa  
i przenieśli sarnę w bezpieczne miejsce. Taką sytuację zastali strażnicy miejscy 
wezwani do tego zdarzenia.  

 

Funkcjonariusze powiadomili 
i wezwali na miejsce Pana 
Kudawskiego – właściciela 
Dzikiej Ostoi. Do momentu 
przybycia pomocy, strażnicy 
zabezpieczali miejsce. Sarna 
trafiła do fundacji na rzecz 
zwierząt.  

„Królik z ul. Pomorskiej” 

W dniu 13 stycznia 2018 roku strażnicy 
przejęli od mieszkańców Stargardu 
królika hodowlanego.  

Zwierzaka znaleziono na ulicy 
Pomorskiej, wyglądał na chorego, 
prawdopodobnie miał pękniętą miednicę.  

Został on przetransportowany do Ostoi 
dla zwierząt w Wielgowie. 

„Sarna zaplątana w druty” 

W dniu 16 stycznia 2018 r. ok. godz. 16.40 

otrzymaliśmy zgłoszenie od kobiety, że w 

zalesieniu za działkami przy ulicy Spokojnej, 

próbuje oswobodzić sarnę, zaplątaną w druty. 

Kobieta ratując zwierzę nie zwracała uwagi na 

swoje dobro, zamoczyła ubranie niemalże po pas 

przy temperaturze zbliżonej do 0 stopni. 

Strażnicy przenieśli oswobodzoną, ranną sarnę 
na kocu do pojazdu służbowego. Dalej zwierzak 
został przetransportowany do Ostoii dla zwierząt w Wielgowie. 
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„Ciosy karate ćwiczyłem na … wiacie przystankowej” 

W nocy z 9 na 10 lutego 2018 r. strażnik pełniący obowiązki Dyżurnego Technicznego 
Miasta ujawnił za pomocą kamer monitoringu miejskiego, mężczyznę niszczącego  
m. in. wiatę przystankową przy ul. Wyszyńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strażnik miejski powiadomił dyżurnego Policji o zdarzeniu. Funkcjonariusze dzięki 
współpracy i przy zaangażowaniu obu jednostek zatrzymali sprawcę dewastacji. 
Okazał się nim 21- letni mieszkaniec Stargardu. 

 

„Kuna pod maską samochodu” 

 

W dniu 22 lutego 2018 r. strażnicy podjęli 
interwencję związaną z kuną, która znajdowała 
się pod maską samochodu. W tym nietypowym 
miejscu znalazła kunę mieszkanka Stargardu  
i zgłosiła problem do straży miejskiej.  

 

Zwierzak wyglądał na chorego, strażnicy 
podjęli go od zgłaszającej i przetransportowali 
do lekarza weterynarii. 
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„Dyżurny Techniczny zgłosił awarię wodociągową” 

W nocy z piątku na sobotę  

(16-17.03.2018r.) strażnik pełniący 

obowiązki Dyżurnego Technicznego 

Miasta, ujawnił za pomocą kamer 

monitoringu miejskiego awarię 

wodociągową. 

Woda wydostawała się z pod chodnika 
i spływała w dół ulicy Konopnickiej 
przy skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego. 
Informację o awarii funkcjonariusz 
straży przekazał niezwłocznie, drogą 
telefoniczną do pogotowia 
wodociągowego.  

„Rozłączony komin na ul. Wojska Polskiego” 

W niedzielę 18.03.2018 r. około godziny 14.40 dyżurny straży odebrał zgłoszenie 
dotyczące rozpiętych rur kominowych na budynku przy ul. Wojska Polskiego 76-78 
oraz śladów sadzy na elewacji. 

Strażnicy przeprowadzili konsultację 
z funkcjonariuszami straży pożarnej. 
Ci drudzy kategorycznie zabronili 
korzystania z pieca, do którego 
podłączony był uszkodzony przewód. 
Stwarzało to realne zagrożenie 
pożarowe ze względu na przyleganie 
przewodu do elewacji. 
Funkcjonariusze straży ustalili 
właściciela mieszkania, z którego 
pochodził uszkodzony przewód 
kominowy. Następnie lokatorowi przekazali zalecenia straży pożarnej. Kontrola 
przeprowadzona w dniu 19 marca 2018 r. wykazała, że usterka została naprawiona. 

„Wyciek płynu z samochodu” 

W dniu 3 kwietnia 2018 r. ok. godz. 18.00, 

strażnicy podjęli interwencję związaną  

z wyciekiem płynów z pojazdu 

zaparkowanego na parkingu przy ul. Struga w 

Stargardzie. Funkcjonariusze podejmujący 

interwencję podstawili pod pojazd pojemnik 

mający czasowo zabezpieczyć wyciek. Kierowcę 

pojazdu poinformowano o awarii  

i pouczono o obowiązku posprzątania miejsca. 
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„Korek na drodze rozładowany” 

W dniu 06.04.2018r. około godz. 9.00 na ulicy Pierwszej Brygady doszło do kolizji dwóch pojazdów.  

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Prowadzący w tym rejonie działania prewencyjne patrol straży 

miejskiej stwierdził, że w związku ze zdarzeniem na drodze zaczął tworzyć się korek. Pojazdy biorące 

udział w kolizji zostały przestawione na pobocze. Powodem zatoru natomiast były rozsypane  

na jezdni kawałki szkła i plastiku pochodzące z kolizji, które kierowcy starali się omijać. 

Funkcjonariusze uprzątnęli z drogi niebezpieczne odpady, dzięki czemu ruch na drodze upłynnił się. 

 

 

 

 

 

 

 

Tego samego dnia około godz. 15.30 na skrzyżowaniu ulicy Kochanowskiego z ulicą Nadbrzeżną  

w pojeździe starszego mężczyzny urwało się koło, a z układu wyciekł na jezdnię olej. W zdarzeniu nikt 

nie ucierpiał. Ponieważ wydłużył się czas oczekiwania na specjalny zestaw holowniczy na miejscu 

zaczął tworzyć się zator samochodowy. Strażnicy Miejscy z patrolu interwencyjnego zaczęli w tym 

miejscu kierować ruchem, dzięki czemu korek został rozładowany. Zneutralizowano również wyciek 

oleju. 

„Przejście dla pieszych po interwencji straży” 

Strażnicy Miejscy jeszcze w sezonie zimowym wnioskowali o umieszczenie przejścia dla pieszych  
na ulicy Niepodległości na wysokości budynku nr 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miejscu tym jezdnię przekraczali m.in. rodzice i dzieci przemieszczające się do pobliskiego 
przedszkola. Brak przejścia stwarzał realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W efekcie 
złożonego przez strażników miejskich wniosku, zarządca drogi umieścił w przedmiotowym miejscu 
przejście dla pieszych, co z pewnością wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pieszych  
i kierowców. 
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„Porzucony pies” 

W piątek 13 kwietnia 2018 r. strażnicy podjęli 
interwencje dotyczącą porzuconego psa. 

 

Na ostatnim przystanku autobusowym przy  
ul. Gdyńskiej w Stargardzie do ławki za pomocą 
smyczy przywiązany został nieduży pies. Nie 
miał on widocznych obrażeń, zachowywał się 
normalnie.  Okoliczności wskazywały na to, że 
ktoś pozbył się w ten sposób czworonoga. Pies 
został przetransportowany do Schroniska dla 
zwierząt w Kiczarowie i tam został objęty 
opieką. 

„Dzik w Stargardzie” 

 

W dniu 2 maja 2018 r. ok. godz. 12.30 

dyżurny straży miejskiej otrzymał 

pierwsze zgłoszenie dotyczące dzika 

biegającego po mieście w okolicy ul. 

Spokojnej i Parku Batorego.  

Wraz z upływem czasu zgłoszeń 

przybywało.  

Na miejsce wysłane zostały  

2 zmotoryzowane patrole straży. 

Funkcjonariusze zlokalizowali tego 

nietypowego gościa w Parku Batorego. 

Zadaniem strażników było nie dopuszczenie do przemieszczenia się zwierzęcia poza granice parku, 

przynajmniej do momentu przybycia na miejsce osoby prowadzącej na terenie naszego miasta 

„pogotowie ds. dzikich zwierząt”. Ostatecznie po dwóch godzinach dzik został odłowiony  

i przewieziony do lasu. 

„Kaczki przy kościele Św. Ducha” 

 

W dniu 3 maja 2018 r. dyżurny straży otrzymał 

zgłoszenie, że w okolicach Kościoła Św. Ducha  

po ulicy chodzi kaczka z młodymi. Łącznie w tej sprawie 

odebrano sześć zgłoszeń. 

Na miejsce wysłany został patrol straży  

oraz wezwano Pana Michała Kudawskiego. Ptaki zostały 

wyłapane i przewiezione w korzystniejsze  

dla nich warunki bytowe. 
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„Zabezpieczono uszkodzoną studzienkę” 

W dniu 14 maja 2018 r. po zgłoszeniu 

mieszkańca, strażnicy miejscy stwierdzili 

niezabezpieczoną dziurę przy pokrywie 

studzienki telekomunikacyjnej. Uszkodzona 

studzienka znajdowała się w chodniku  

przy przejściu dla pieszych w okolicy  

ulicy Bydgoskiej. Patrol doraźnie zabezpieczył 

miejsce niebezpieczne, a o fakcie 

poinformował zarządcę drogi. 

  

„Strażnicy zabezpieczyli lądowisko dla helikoptera” 

 

W dniu 18 maja 2018 r. ok. godz. 13.40 na ul. 

Morskiej lądował helikopter medyczny. 

Miejsce, w którym siadał na ziemię 

zabezpieczał patrol straży miejskiej.  

Medycy przylecieli do starszego mężczyzny, 

u którego w czasie pracy na ogrodzie 

działkowym, doszło do zatrzymania 

niektórych czynności życiowych.  

 

„Dzień dziecka pod okiem strażników” 

 

Zabawę zorganizowaną dla najmłodszym 

mieszkańców Stargardu z okazji „Dnia 

Dziecka”, zabezpieczali m.in. strażnicy 

miejscy.  

Wesołe miasteczko przy Młodzieżowym 

Domu Kultury przyciągnęło wielu 

amatorów tego rodzaju rozrywki. 

Strażnicy nie odnotowali poważniejszych 

zdarzeń w związku z tą imprezą. 
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„Dziczek złapany przez strażnika” 

W dniu 14 czerwca 2018 w godzinach porannych 

otrzymaliśmy informacje, że po Parku 3 Maja 

biega młody dzik. Patrol straży potwierdził  

to zgłoszenie. Na miejsce wezwano osobę 

odławiającą dzikie zwierzęta z terenu naszego 

miasta. Dziczek był jednak bardzo szybki  

i nie chciał współpracować. Dopiero po paru 

godzinach strażnikowi we współpracy z Panem 

Michałem Kudawskim udało się złapać urwisa  

do siatki. Zwierzak został przewieziony  

do Fundacji na rzecz zwierząt „Dzika ostoja”. 

„Patrol rowerowy” 

Z początkiem maja na ulice Stargardu wyjechał patrol 

rowerowy strażników miejskich. Podstawowe zadania 

tego bicyklowego patrolu to prewencja i kontrole pod 

kątem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w 

parkach, na placach zabaw, zewnętrznych siłowniach, 

cmentarzach oraz innych miejscach skupiających 

mieszkańców. Wykorzystanie rowerów jako 

służbowego środka transportu to nie tylko eko zalety 

ale przede wszystkim możliwość dotarcia w miejsca 

niedostępne dla samochodów. To także większa 

efektywność w ujawnianiu sprawców czynów 

zabronionych na tzw. gorącym uczynku. Poza tym duże 

natężenie ruchu na drogach nie powoduje opóźnień w 

reakcji na zgłoszenia. W końcu patrol rowerowy daje duży zasięg oddziaływania prewencyjnego. 

„Bezpieczne wakacje” 

W okresie przedwakacyjnym strażnicy miejscy prowadzą wzmożone działania prewencyjne  

w szkołach na temat bezpiecznych wakacji. Organizowane są spotkania z dziećmi i młodzieżą,  

na których poruszane są zagadnienia związane z zagrożeniami występującymi w różnych sytuacjach 

tj.: – wypoczynek nad wodą,  – spacer po szlakach górskich, – zawieranie znajomości w sieci.  
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W czasie tych zajęć dzieci uczone są również zasad udzielania pierwszej pomocy. Od 11 do 15 

czerwca przeprowadzono 19 pogadanek dla ok. 550 dzieci. Działaniami objęliśmy Szkołę Podstawową 

Nr 1, Nr 3, Nr 6 i Nr 10 w Stargardzie. 

„Strażnicy ukarali właściciela agresywnego psa” 

 

W dniu 27 lipca 2018 r. pies z rejonu ul. Jagiellońskiej wydostał się z posesji bez żadnych zabezpieczeń 

i na innej ulicy zaatakował kobietę.  

Na miejsce wezwano strażników miejskich. 

Pies został przetrzymany na jednej  

z posesji do momentu przybycia łapaczy  

z MPGK. Zwierzę przetransportowano  

do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie. 

Strażnicy ustalili właściciela psa i ukarali  

go mandatem karnym za niezachowanie 

zwykłych i nakazanych środków 

ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. 

„Ranny Puchacz” 

 

W dniu 11 września 2018 r. ok. godz. 19.50 patrol straży znalazł na 
ul. Krzywoustego rannego ptaka przypominającego sowę. 

Ptak został przetransportowany na Komendę SM, gdzie oczekiwał 
na przybycie fachowca w osobie Pana Michała Kudawskiego z 
Dzikiej Ostoi.  Puchacz, jak się finalnie okazało został zabrany na 
leczenie  
do Wielgowa. 

 

 

 

„Obnażał się w parku – ujęli go strażnicy miejscy” 

 

W dniu 17 września 2018 r.  ok. godz. 15.40 patrolujący teren  Parku 3 Maja strażnicy, zostali 
poinformowani przez 16 letnie dziewczynki o onanizującym się mężczyźnie, który obnażył się przy 
nich. Funkcjonariuszom straży udało się ująć wskazaną osobę.  

Okazał się nią 68 mieszkaniec Stargardu. Sprawcę tego nieobyczajnego wybryku strażnicy ukarali 500 
złotowym mandatem karnym. O zdarzeniu poinformowano Wydział Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Stargardzie. 
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„Bezpieczna droga do szkoły” 

 

Od początku września podejmowane są przez strażników miejskich działania profilaktyczne o temacie 
„Bezpieczna droga do szkoły”.  Działania te kierowane są do najmłodszych uczestników ruchu 
drogowego, wśród  których propagować chcemy kulturalne i bezpieczne zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci z klas pierwszych i zerowych stargardzkich szkół uczone są bezpiecznego zachowania się  
na drodze. Strażnik ćwiczy z maluchami m.in.: poruszanie się w kolumnie po chodniku  
oraz przechodzenie przez przejście dla pieszych. W bieżącym tygodniu przeprowadzono osiem 
czterdziestopięciominutowych zajęć praktycznych z uczniami Szkoły  

 

„Sprawca zaśmiecenia ukarany przez strażników” 

 

Po sygnale jednego z mieszkańców Stargardu, strażnikom udało się ustalić sprawcę zaśmiecenia 
terenu na końcu Alei Dębowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mężczyzna chciał skorzystać z przyczepki, na której składowane były odpady. W związku z tym 
wysypał zawartość przyczepy przy nasypie kolejowym, wśród odpadów znalazły się również dowody 
dzięki, którym ustalono sprawcę tego czynu. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym  
za zanieczyszczenie miejsca publicznego, zobowiązano go również do uporządkowania terenu. 

 



Straż Miejska w Stargardzie 
ul. Pierwszej Brygady 35 

73-110 Stargard 

 

 

„Strażnicy rozpoczęli zajęcia nt. Kierownica to Odpowiedzialność” 

 

W dniu 03 października 2018 r. funkcjonariusze 

Straży Miejskiej przeprowadzili pierwsze działania 

profilaktyczne „Kierownica to odpowiedzialność”. 

 Adresatami naszych prelekcji byli uczniowie 

Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie, posiadający 

uprawnienie do prowadzenia pojazdów 

mechanicznych bądź przygotowujący się  

do egzaminu na prawo jazdy. W czasie zajęć 

młodzieży wyświetlony został film poglądowy, 

zwrócono ich uwagę na najczęściej popełniane 

wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym,  

a także udostępniono alkogogle – symulujące stan 

odurzenia alkoholem. Celem spotkania było 

uświadomienie odpowiedzialności jaka ciąży na 

uczestnikach ruchu, którzy dopuszczają się 

niebezpiecznych zachowań na drodze.  

W ww. zajęciach wzięło udział ok. 125 osób. 

 

„Jenot na ul. 11 Listopada” 

W dniu 9 października 2018 r. ok. godz. 8.00 dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie:  
„na ul. 11 Listopada przy czerwonych koszarach leży zwinięte, wystraszone zwierzę, przypominające 
szopa.” Na miejsce udał się patrol straży. 
Funkcjonariuszom udało się odłowić zwierzę. Jak się 
okazało był to jenot. 

Wg opinii fachowca (Michał Kudawski) jenot jest 
gatunkiem obcym, przywiezionym  
w latach 50 zza wschodniej granicy. To jedyny  
z rodziny psowatych zapadający w zimowy sen. 
Niskie temperatury powodują, że zapada w letarg, 
stąd jego zachowanie.  

Jenot znaleziony w Stargardzie nie był chory, 
przeprowadzone będą u niego obowiązkowe 
zabiegi, a następnie zostanie umieszczony  
w stosownym miejscu. 
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„Widoczny Rowerzysta” 
  

Strażnicy Miejscy w dniu 21 listopada 2018 r. prowadzili akcję pod nazwą „Rowerzysta”. Ze względu 
na porę roku oraz związane z nią niekorzystne warunki, przeprowadzono działania profilaktyczne  
dla rowerzystów jako szczególnie zagrożonej grupy uczestników ruchu drogowego. Działania podjęto 
w okolicach cmentarzy i ogrodów działkowych. Kierowcom jednośladów przypominano  
o obowiązkowym wyposażeniu roweru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rowerzystów zachęcano do umieszczania elementów odblaskowych na częściach garderoby 
wierzchniej. Strażnicy rozdawali także elementy odblaskowe montowane do rowerów, które 
pozyskano z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego  
w Stargardzie. 

 

 


