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NASZE CIEKAWSZE DZIAŁANIA 
 
 

„Mróz nie sprzyja pojazdom” 
 

 
Straż Miejska już od 3 lat pomaga stargardzianom 

odpalać samochody zimą. Wyposażeni jesteśmy  

w specjalne urządzenie rozruchowe. Przyjeżdżamy 

z nim do unieruchomionego i szybko ładujemy 

akumulator.  

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia swoją 

pomocą służyliśmy w 105 takich przypadkach. 

 

 

 

 

 

„Orszak Trzech Króli” 
 

 

W tym roku również w Stargardzie 

ożywiliśmy uśpioną tradycję 

świętowania Bożego Narodzenia  

po przez Orszak Trzech Króli.  

 

Strażnicy mieli swój udział w tym 

wydarzeniu ponieważ zamykali 

Orszak dbając o bezpieczeństwo 

jego uczestników. Wszystko działo 

się w dniu 06.01.2017 r.  
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„Wentylator zagrażał przechodniom” 
 

 
W dniu 06.01.2017 r. strażnicy na prośbę 

strażaków zabezpieczali teren przy 

młynie na Osiedlu Kluczewo. Na budynku 

tym przechylał się jeden z wentylatorów, 

powodując zagrożenie w ruchu pieszym  

i drogowym.  

 

Zagrożenie zostało zlikwidowane dzięki 

skutecznej akcji strażaków. 

 
 
 
 

„Bezdomni mieszkający w namiocie” 
 

 

W dniu 07.01.2017 r. otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ul. Sikorskiego za torami koczują 

bezdomni. Patrol SM po przybyciu zastał na miejscu parę bezdomnych, którzy mieszkają  

w namiocie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, których dotyczyła interwencja odmówiły udzielenia pomocy tłumacząc,  

że korzystają z darmowych ciepłych posiłków. To i wiele innych miejsc było systematycznie 

kontrolowane wraz z pracownikami MOPSu. 
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„Bażant” 
 

 
 

 

W dniu 10 marca 2017r. strażnicy 

miejscy po zgłoszeniu mieszkanki 

udzielili pomocy rannemu 

bażantowi. Ptak znajdował  

się przy ul. Spokojnej, a ze względu 

na fakt, że potrzebował pomocy 

specjalistycznej został przekazany 

do Fundacji na rzecz zwierząt Dzika 

Ostoja w Wielgowie. 

 
 
 
 

 „Pomagamy bezdomnemu” 
 

W dniu 18 marca 2017r. (niedziela) Dyżurny Techniczny Miasta za pomocą monitoringu 

miejskiego ujawnił, niekompletnie ubranego mężczyznę siedzącego na ławce na Rynku 

Staromiejskim. 

  

  

  

  

  

  

  

  

W wyniku interwencji ustalono, że jest to osoba bezdomna, która ucieka ze szpitala. 

Strażnicy zaopatrzyli mężczyznę w ubrania i ciepły posiłek. Natomiast w poniedziałek  

20 marca  ww. został przewieziony do ośrodka dla osób bezdomnych w Rynowie. 
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„Misterium Męki Pańskiej” 
 

 

W dniu 07.04.2017. przy Bramie Pyrzyckiej 
odbyła się inscenizacja Męki Pańskiej 
organizowana przez KSM przy Parafii Św. Józefa i 
Miasto Stargard. 
 
Na miejscu nie zabrakło również strażników, 
którzy dbali o bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. 

 

 
 

 
„Wybory” 

 
 

 

W daniu 09.04.2017 w naszym mieście 
odbyły się przedterminowe wybory na 
urząd Prezydenta Miasta. 
 
Patrole Straży Miejskiej w ramach swojej 
służby nadzorowały zewnętrzne rejony 
Obwodowych Komisji Wyborczych od ich 
otwarcia aż do zamknięcia. 
 

 
 
 

 „Droga Krzyżowa ulicami Stargardu” 
 

 
W Kościele Katolickim rozpoczął się Wielki 
Tydzień, tradycyjnie w tym okresie  
na ulicach Stargardu odbywa się Droga 
Krzyżowa. 
 
Procesję zabezpieczali strażnicy miejscy. 
Wierni wyruszyli z pod Bramy Pyrzyckiej 
dalej ulicą Czarnieckiego, Jana Chrzcielnica, 
Bolesława Chrobrego, Grodzką do Kolegiaty. 
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„Skuteczna interwencja” 
 
 

W dniu 14 czerwca, w godzinach porannych 
strażnicy odłowili błąkającego w okolicach 
ulicy Czarnieckiego psa, który miał obrożę  
oraz kaganiec. 
Patrol pieszy straży miejskiej podejmujący  
tą interwencję, do prowadzenia psa 
wykorzystał pas służbowy. Udało się ustalić 
właściciela zwierzaka dzięki czemu ominęła 
go podróż do schroniska. 

 
 
 
 
 
 

„Pies uratowany” 
 
 

W dniu 19 czerwca ok godz. 11.40 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na balkonie jednego  
z mieszkań przy ul. Grodzkiej uwięziony jest pies (trzecie piętro). Zwierzak miał tam 
przebywać bez możliwości schronienia się przed palącym słońcem co stanowiło dla niego 
realne zagrożenie. 

 

 
 

W sprawie wdrożono szereg czynności zmierzających do ustalenia osoby odpowiedzialnej 
za tego czworonoga. Ostatecznie we współpracy z pracownicą Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Stare Miasto” oraz jednostki odławiającej psy z firmy MPGK za pomocą podnośnika 
uwolniono zwierzę i przetransportowano do Schroniska. 
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„Kino na leżakach” 
 
 

 
W Stargardzie na letniej scenie w Parku 
Chrobrego odbywały się projekcje filmów  
w ramach Coolturalnych Wakacji. 
 
Organizatorem tego przedsięwzięcia było SCK. 
Strażnicy podczas cyklu imprez czuwali nad 
bezpieczeństwem uczestników. 
 

 

 

 

 

„Patrole rowerowe na cmentarzach” 
 

Strażnicy prowadzili wzmożone działania 
kontrolne na stargardzkich cmentarzach. 
Podyktowane było to rosnącą ilością 
odnotowanych przypadków kradzieży. 

Oprócz typowych czynności prewencyjnych, 
funkcjonariusze prowadzili również działania 
zapobiegawcze. Przypominali odwiedzającym 
groby bliskich o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa, tj. właściwym zabezpieczaniu 
dóbr osobistych. 

 
 

 
„Pojazd bez wyposażenia” 

 
 

W dniu 8 sierpnia 2017r. patrol straży miejskiej  
na ul. Kaczorowskiego i Kaczyńskiego ujawnił pojazd 
długotrwale nieużytkowany, w którym brakowało 
większości szyb oraz wewnętrznego wyposażenia  
i reflektorów przednich. 
 
Dzięki skutecznej interwencji pojazd został usunięty 
w przeciągu 8 dni przez właściciela. 
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„Pomogli cierpiącemu psu” 
 
 

W dniu 15 października 2017 r. strażnicy 
otrzymali zgłoszenie, że na ul. Bydgoskiej 
leży pies. Funkcjonariusze potwierdzili,  
że dużych rozmiarów pies nie mogący  
się samodzielnie poruszać, znajduje się  
w pasie drogowym ulicy Bydgoskiej.  
 
Na miejsce wezwano zespół łapaczy z MPGK 
Sp. zo.o. w Stargardzie. Wspólnymi siłami 
zwierzaka umieszczono w samochodzie  
i przetransportowano do Schroniska  
dla zwierząt w Kiczarowie.  
 
 

„Silne podmuchy wiatru” 
 
 
 
Silny wiatr był powodem kilku interwencji 
strażników miejskich. Funkcjonariusze m.in.: 
uprzątnęli z jezdni ul. Skarbowej złamaną 
gałąź, podnieśli przewróconą toaletę 
przenośną na Cmentarzu Komunalnym. 
 
Nie obyło się również bez pomocy Straży 
Pożarnej, która na zgłoszenie strażników 
usunęła zwisającą gałąź przy ul. Płatnerzy. 
 
 

 
 

„Dyżurny Techniczny wykrył sprawcę dewastacji” 
 

W nocy 04.12.2017 r. ok. godz. 1.40 
Dyżurny Techniczny Straży Miejskiej, 
ujawnił sprawcę dewastacji wiaty 
przystankowej MZK przy ul. Czarnieckiego. 
  
 
Strażnik zaobserwował przy pomocy 
monitoringu miejskiego, młodego 
mężczyznę, który kamieniem rysował szyby 
wiaty przystankowej. Zniszczył w ten sposób 
niemal wszystkie szyby. Na miejsce strażnik 
wezwał patrol Policji, a ten zatrzymał 
sprawcę dewastacji 


