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DANE TELEADRESOWE 

BEZPŁATNY TELEFON ALARMOWY 986

Komenda Straży Miejskiej - Sekretariat 
tel.: +48 (42) 250 22 01 
Fax. +48 (42) 630 93 22 
e-mail:sekretariat@strazmiejska.lodz.pl 
Dyżurny SM 
telefony: 
986 - interwencyjny bezpłatny  
600 480 986 (SMS) – dla osób niepełnosprawnych 
Godziny urzędowania: całodobowo 
 
Komendant  
Zbigniew Kuleta 
tel.: +48 (42) 250 22 01 

 
Z-ca Komendanta ds. Logistyki  
Artur Krajewski  
tel.: +48 (42) 250 22 01 
 
Z –ca Komendanta ds. Operacyjnych 
Wojciech Płoszaj 
tel.: +48 (42) 250 22 01 

Z – ca Komendanta ds. Prewencji  
Piotr Czyżewski 
tel.: +48 (42) 250 22 01 

 
Główna Księgowa: 
Ewa Opasińska-Solarz  
tel.: +48 (42) 250 22 29  
  
Referat Kadr i Organizacji: 
Kierownik Magdalena Gołygowska 
tel.: +48 (42) 250 22 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.strazmiejska.lodz.pl/kancelaria@smlodz.internetdsl.pl
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  Komenda Straży Miejskiej w Łodzi 

Zbigniew Kuleta 

Komendant Straży Miejskiej w Łodzi 

tel.: +48 (42) 250 22 01 

e-mail: zkuleta@strazmiejska.lodz.pl 

Wojciech Płoszaj 

Z-ca Komendanta ds. Operacyjnych 

tel.: +48 (42) 250 22 01  

e-mail: wploszaj@strazmiejska.lodz.pl 

Artur Krajewski  

Z-ca Komendanta ds. Logistyki 

tel.: +48 (42) 250 22 01 

e-mail: akrajewski@strazmiejska.lodz.pl 

 

Piotr Czyżewski                                                                                                   

Z-ca Komendanta ds. Prewencji 

tel. +48 (42) 250 22 01   

e-mail: pczyzewski@strazmiejska.lodz.pl                                                                                     

 

 

 

 

 

mailto:akrajewski@strazmiejska.lodz.pl
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MISJA STRAŻY MIEJSKIEJ 
 

Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na 

terenie Miasta Łodzi i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, 

wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka. 
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I. WYNIKI STATYSTYCZNE STRAŻY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2019 R. 

 

W ramach wykonywania ustawowych zadań w I półroczu 2019 roku, funkcjonariusze 

Straży Miejskiej w Łodzi wylegitymowali łącznie 27.232 osoby, w tym 35 osób nieletnich, 

ujawnili łącznie 26.792 wykroczenia. Mandatami karnymi ukarano 16.737 sprawców 

wykroczeń, sporządzono 287 notatek, celem skierowania wniosków o ukaranie do Sądu 

Rejonowego, udzielono 7.885 pouczeń, 93 osoby przekazano Policji do dalszego 

postępowania, 1.323 osoby w stanie nietrzeźwości przewieziono do Miejskiego Centrum 

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, 97 osób w stanie nietrzeźwości przewieziono do miejsca 

zamieszkania, 172 osoby przewieziono do schroniska dla bezdomnych, 198 osób przekazano 

Pogotowiu.  

Mandaty/Pouczenia/Notatki 

 

Legitymowani 

 

16737 

8033 

287 

mandaty

pouczenia

notatki

27232 

35 

legitymowani w tym:

nieletni
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1. ZGŁOSZENIA INTERWENCYJNE OD MIESZKAŃCÓW POD NUMER 986 

 

26.521 przyjętych zgłoszeń interwencyjnych 

 

 

Rodzaje interwencji zgłaszanych na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi  

 

 

 

 

1229 

11006 

2078 

3418 

3210 
22 

75 

5483 

zakłócanie porządku

zagrożenia w ruchu
drogowym

ochrona środowiska i
gospodarka odpadami

zwierzęta

zagrożenia życia i
zdrowia

zagrożenia pożarowe,
katastrofy

awarie techniczne

inne
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2. WYNIKI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH (KONTROLE MIASTA) 

 

 

 

Podczas działań prewencyjnych strażnicy miejscy przeprowadzili łącznie  

28.687, w tym: 

 2.568 kontroli w rejonach szkół,  

 6.939 kontroli parków i innych terenów zielonych,  

 60 kontroli lotnisk, 

 1.288 kontroli w rejonach dworców PKP i PKS, 

 4.202 kontrole placówek z alkoholem, 

 13.630 kontroli pojazdów.  

 

 

 

 

 

2568 

6939 

60 

1288 
4202 

13630 

kontrole w rejonach szkół

kontrole parków i innych
terenów zielonych

kontrole lotnisk

kontrole w rejonach dworców
PKP i PKS

kontrole placówek z
alkoholem

kontrole pojazdów
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3. INNE METODY ZAKOŃCZENIA (PRZEWOZY/PRZEKAZANIA) 

 

Rezultatem podjęcia interwencji przez Straż Miejską są 

również przewozy/przekazania osób będących pod wpływem 

napojów alkoholowych do: Miejskiego Centrum Terapii 

i Profilaktyki Zdrowotnej, miejsca zamieszkania, schroniska dla 

bezdomnych, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego  

lub na Policję. 

 

1.883 przewozy/przekazania osób  

 

4. ZABEZPIECZENIE ZDARZEŃ 

 

80 zabezpieczonych zdarzeń 

                                                    

1323 
93 

172 

97 
198 

przewozy do Miejskiego
Centrum Terapii i
Profilaktyki Zdrowotnej
osoby przekazane Policji

osoby przekazane do
schroniska dla bezdomnych

osoby przewiezione do
miejsca zamieszkania
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                     Rodzaje zdarzeń zabezpieczonych przez Straż Miejską w Łodzi 

 

 

II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCYCH 
STRAŻ MIEJSKĄ AKTÓW PRAWNYCH 

 
 

1. NIEZACHOWANIE WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM ZWIERZĄT 

 

 

Sankcje za wykroczenia związane z brakiem właściwego nadzoru nad psami 

 

 

 

Ponadto w I półroczu 2019 r., strażnicy miejscy przekazali 618 zwierząt do 

schroniska dla zwierząt w Łodzi, mieszczącego się przy ul. Marmurowej 4. 

 

 

10 
4 

65 

1 
wypadek drogowy

pożar

udzielenie pierwszej
pomocy

wybuch gazu

57 

107 

1 

mandaty

pouczenia

notatki
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POSPRZĄTAJ, TO NIE JEST KUPA ROBOTY  

 

Patrole Straży Miejskiej w I półroczu 2019 r. realizowały 

działania mające na celu wyegzekwowanie od właścicieli psów 

obowiązku sprzątania nieczystości przez nich spowodowanych, 

w ramach akcji „Posprzątaj, to nie jest kupa roboty”. 

 

 

 

Wyniki działań w ramach akcji „Posprzątaj to nie kupa roboty” 

 

 

Wyniki działań egzekwowania obowiązku posiadania torebki lub urządzeń do 

zbierania odchodów przez właścicieli psów 

 

 

 

 

45 

7 1 

mandaty

pouczenia

notatki

26 

6 

mandaty

pouczenia

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKCxLDggscCFaNn2wodvU4H8Q&url=http://www.wataha.info.pl/zawodyzawodnicy.html&ei=uAq6VZLGC6PP7Qa9nZ2IDw&bvm=bv.99028883,d.ZGU&psig=AFQjCNGBl3MGY4zVI4TDD4-ec9j4dbDgMA&ust=1438342175398087
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2. KONTROLA GOSPODARKI ODPADAMI 

 

Ważnym elementem działań, mających na celu poprawę stanu sanitarno – 

porządkowego naszego Miasta są kontrole gospodarki odpadami. Strażnicy w ramach 

powyższych działań sprawdzali m.in. posiadanie przez Mieszkańców umów na wywóz 

nieczystości, umów na selektywną zbiórkę odpadów, kontrolowali stan czystości 

nieruchomości, w tym wywiązywanie się przez osoby odpowiedzialne za stan czystości 

chodników, sankcjonowali wykroczenia polegające na zanieczyszczeniu miejsca dostępnego 

dla publiczności (art. 145 kw.).  

 

     

 

Sankcje za wykroczenie polegające na zanieczyszczeniu miejsca publicznego (art. 145 kw.) 

 

 

 

 

297 

136 

10 

mandaty

pouczenia

notatki
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Sankcje za wykroczenia polegające na braku zawarcia umów na wywóz nieczystości  

 

 

3. PROFILAKTYKA ANTYALKOHOLOWA 

 

 

DZIAŁANIA PREWENCYJNO-REPRESYJNE 

 W I półroczu 2019 roku Straż Miejska podjęła 1.768 

czynności, w stosunku do osób spożywających / usiłujących 

spożyć napoje alkoholowe w miejscach publicznych, z czego 

487 próśb o interwencję, dotyczących spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych, zgłosili Mieszkańcy naszego Miasta na Stanowisko 

Dyżurnego Straży Miejskiej.  

 

Sankcje za wykroczenie polegające na spożywaniu napojów alkoholowych w miejscu 

niewyznaczonym 

 

26 

31 mandaty

pouczenia

234 

507 

11 

mandaty

pouczenia

notatki

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.uzaleznienia.praktyczne.info.pl/alkoholizm/img/zakaz_spozywania_alkoholu.gif&imgrefurl=http://www.uzaleznienia.praktyczne.info.pl/alkoholizm/alkohol_zbyt_wczesnie.php&h=320&w=320&tbnid=zPCcf3jeG9gyiM:&docid=C5m6mPMR1LqXqM&ei=cQ66VYyYPNOP7Aae_L3YBA&tbm=isch&ved=0CJoBEDMoXDBcahUKEwjMlKv344LHAhXTB9sKHR5-D0s
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Sankcje za wykroczenie, polegające na próbie spożycia napojów alkoholowych w miejscu 

niewyznaczonym  

 

 Ponadto, Straż Miejska sankcjonowała wykroczenie z art. 45 pkt. 2 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. polegające na 

nieuwidocznieniu informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. Za powyższe 

wykroczenie Straż Miejska nałożyła 1 grzywnę w formie mandatu karnego, zastosowała 10 

pouczeń.  

WSPÓŁPRACA Z MIEJSKIM OŚRODKIEM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ 

Realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

strażnicy miejscy zrealizowali 1.323 przewozy do Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki 

Zdrowotnej oraz 97 przewozów do miejsca zamieszkania, osób będących w stanie upojenia 

alkoholowego. 

WSPÓŁPRACA Z MIEJSKĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W ŁODZI 

Realizując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

współpracujemy również ze wskazaną w tytule Komisją, poprzez uczestnictwo 

przedstawiciela Straży Miejskiej w cotygodniowych posiedzeniach Komisji. Nasz 

przedstawiciel przyjmuje uwagi od pozostałych członków Komisji, dotyczące funkcjonowania 

placówek gastronomicznych oraz sklepów i na bieżąco wdraża je do realizacji jako zadania 

stałe.   

 

402 

90 

mandaty

pouczenia
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POSTĘPOWANIE SKARGOWE 

W I półroczu 2019 roku mieszkańcy Miasta skierowali do Straży Miejskiej oraz 

Oddziału ds. Wychowania w Trzeźwości Urzędu Miasta Łodzi 6 skarg, dotyczących 

nieprzestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Problematyka skarg dotyczyła najczęściej: spożywania napojów 

alkoholowych w okolicy placówek prowadzących jego sprzedaż, zakłócania porządku 

publicznego oraz spoczynku nocnego 

Ponadto, Straż Miejska w ramach działań własnych, w I półroczu br. przekazała do 

Oddziału n Licencji i Zezwoleń 1 informację o placówce z alkoholem, które nie przestrzegały 

zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przekazane 

informacje skutkowały wszczęciem postępowań o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Czynnościami służbowymi objęto 10 placówek.  

Przeprowadzając kontrole w zakresie zasadności powyższych skarg Straż Miejska 

ściśle współpracuje w tym temacie z Oddziałem Licencji i Zezwoleń. Wspólne działania 

polegają na obserwacji obiektu skargowego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

przedstawicieli ww. Oddziału i podejmowaniu czynności służbowych w momencie 

wystąpienia zakłócania porządku publicznego, każdy z organów w zakresie własnych 

kompetencji.  

 

4. UŻYWANIE WULGARYZMÓW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH  

 

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych funkcjonariusze Straży Miejskiej 

natychmiast reagowali na wykroczenia związane z używaniem w miejscach publicznych słów 

ogólnie uznanych za nieprzyzwoite (art. 141 kw.). Zjawisko to najczęściej występuje łącznie 

ze spożywaniem alkoholu.  
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Sankcje karne za używanie wulgaryzmów w miejscach publicznych 

 

 

5. PALENIE TYTONIU W MIEJSCACH OBJĘTYCH ZAKAZEM 

 

W I półroczu 2019 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej 

w Łodzi egzekwowali również przestrzeganie zapisów, 

dotyczących palenia wyrobów tytoniowych w miejscach 

objętych zakazem. 

 

 

Sankcje za wykroczenie polegające na paleniu wyrobów tytoniowych w miejscach 

objętych zakazem 

 

 

 

197 

112 

9 

mandaty

pouczenia

notatki

84 

35 

mandaty

pouczenia
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6. UMIESZCZANIE PLAKATÓW, ULOTEK, ITP. W MIEJSCACH DO TEGO 

NIEPRZEZNACZONYCH  

 

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania mające na celu sankcjonowanie 

wykroczenia określonego w art. 63 a §1 kw. - polegającego na umieszczaniu plakatów, ulotek 

(…) w miejscu do tego nieprzeznaczonym.  

 

Sankcje karne za wykroczenie polegające na umieszczeniu  plakatów, ulotek, itp. 

w miejscach niewyznaczonych 

 

 

III. ZADANIA STAŁE REALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ  

 

1. KONTROLA HANDLU 

 

Istotne miejsce w działalności Straży Miejskiej w Łodzi zajmują interwencje 

podejmowane wobec osób prowadzących działalność handlową w miejscach do tego celu 

niewyznaczonych.  

 

 

 

6 

3 

1 

mandaty

pouczenia

notatki
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Sankcje za wykroczenia polegające na prowadzeniu działalności handlowej 

w miejscach innych niż do tego celu wyznaczonych 

 

 

Warto zaznaczyć, że Straż Miejska w Łodzi, prowadząc kontrole handlu w Mieście 

egzekwuje również inne zapisy stosowych ustaw, dotycząc działalności handlowej, takie jak: 

obowiązek posiadania przez sprzedającego zgłoszenia do ewidencji działalności handlowej, 

stosowanie nielegalizowanych urządzeń pomiarowych, wprowadzanie do obrotu towarów 

właściwie oznaczonych.  

 

Sankcje za pozostałe naruszenia przy prowadzeniu działalności handlowej 

 

Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich  

w związku z realizacją 598 zgłoszeń przekazanych przez Mieszkańców, a dotyczących 

wykroczeń związanych z prowadzoną działalnością handlową w miejscach innych niż do tego 

celu wyznaczone. 

 

1491 

33 
13 

mandaty

pouczenia

notatki

156 

15 
1 

mandaty

pouczenia
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2. STAN SANITARNO – PORZĄDKOWY NA TERENIE ŁODZI 

 

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rzecz utrzymania 

właściwego stanu sanitarno – porządkowego na terenie miasta Łodzi mają przede wszystkim 

na celu kontrole miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów, a także kontrole czystości 

i porządku poszczególnych posesji oraz na terenach do nich przyległych.          

Za powyższe wykroczenia strażnicy miejscy:  

 nałożyli 2.865 grzywien w formie mandatu karnego kredytowanego, 

 sporządzili 48 notatek urzędowych, celem skierowania wniosków o ukaranie  

do Sądu Rejonowego, 

 pouczyli 1.027 osób. 

Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich, 

w związku z realizacją 2.354 zgłoszeń, przekazanych przez mieszkańców naszego Miasta, na 

stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej 

. 
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Sankcje karne za wykroczenia o charakterze sanitarno – porządkowym  

   

W ramach kontroli stanu sanitarno – porządkowego Miasta, funkcjonariusze Straży 

Miejskiej zwracali szczególną uwagę na wygląd łódzkich nieruchomości. W wyniku podjętych 

kontroli strażnicy wydali 441 pisemnych poleceń, dotyczących usunięcia stwierdzonych 

uchybień. 

                                          

 

Wyniki przeprowadzonych kontroli  

 WYNIKI DZIAŁAŃ ADMINISTRACJA 
NIERUCHOMOŚCI 

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

PRYWATNE INNE OGÓŁEM 

 Liczba posesji 
skontrolowanych 

11218 4455 5110 2280 23063 

 Liczba pisemnych 
poleceń 

37 1 24 379 441 

 

Realizując działania na rzecz poprawy stanu sanitarno – porządkowego Miasta 

Straż Miejska przekazała sprawy do realizacji następującym podmiotom: 
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 COM/WGK 

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 778 miejsc na terenie 

Miasta, 

 

 Zarządowi Dróg i Transportu  

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 66 miejsc na terenie 

Miasta, 

 Innym (MPK, ŁZUK, Zieleń Miejska, itp.)  

 przekazano informacje o konieczności uprzątnięcia 36 miejsc na terenie 

Miasta.  

 

Do stałych zadań realizowanych przez strażników miejskich należy również kontrola 

targowisk po zakończeniu działalności handlowej. Kontrole zmierzają do wyegzekwowania 

niezwłocznego przywrócenia właściwego stanu sanitarno – porządkowego, natychmiast po 

zakończeniu handlu.  

AKCJA „ZIMA” 

 

W związku z opadami śniegu w pierwszych 

miesiącach br. Straż Miejska w Łodzi prowadziła 

działania w ramach „Akcji Zima”, zmierzające do 

utrzymania we właściwym stanie ciągów pieszo – 

jezdnych na terenie Miasta Łodzi.  

 

WYNIKI DZIAŁAŃ ADMINISTRACJA 
NIERUCHOMOŚCI 

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

PRYWATNE INNE OGÓŁEM 

Posesje 
skontrolowane 

3204 1233 1045 589 6071 

Liczba mandatów 
karnych 

165 10 23 2 200 

Notatki  urzędowe --- --- --- --- --- 

Pouczenia 26 2 1 --- 29 

Wezwania 8 --- 12 --- 20 
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3. EKO PATROL  

 

  Misją „EKO PATROLU” jest poprawa stanu środowiska, 

w którym żyją mieszkańcy Miasta, tj. podniesienie standardów 

prowadzonej gospodarki odpadami, poprzez:  

 

 

                                                               

 

 

                               

  

https://www.facebook.com/164240766957423/photos/a.164537056927794.32849.164240766957423/1196935910354565/?type=3
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 kontrole nieruchomości pod kątem palenia w piecach,  

 likwidację „dzikich wysypisk, 

 poprawa  gospodarki ściekowej Miasta, w tym: 

 

 kontrole posiadania umów na wywóz nieczystości przez mieszkańców,  

  eliminowanie zachowań, polegających na wylewaniu nieczystości 

płynnych, wyrzucaniu nieczystości stałych, itp.  
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Sankcje karne nałożone za wykroczenia ujawnione przez EKO PATROL 

 

 

4. ANIMAL PATROL 
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ANIMAL PATROL: 

 Kontroluje zasady utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich zgodnie z Regulaminem 

utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Łodzi, 

 realizuje interwencje związane ze zwierzętami stwarzającymi zagrożenie dla Mieszkańców, oraz 

współpracuje w tym zakresie z innymi podmiotami (Leśnictwo Miejskie w Łodzi, Schronisko dla  

Zwierząt, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, Straż 

Pożarna), zgodnie z miejskimi procedurami, 

 realizuje zadania zawarte w ustawie o ochronie zwierząt, 

  informuje ludność lokalną o ewentualnych zagrożeniach ze strony zwierząt,  

 prowadzi akcje informacyjne o zakresie obowiązków ciążących na właścicielach zwierząt 

domowych i gospodarskich. 
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Sankcje karne nałożone za wykroczenia ujawnione przez Animal Patrol 

 

 

 

                                      

 

Przekazania zwierząt 

1.396 przekazanych zwierząt 
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5. SEKCJA DS. POJAZDÓW 

 

 

W strukturze Oddziału Ogólnomiejskiego 

Straży Miejskiej w Łodzi powstała nowa komórka, tj. 

Sekcja ds. Pojazdów. Sekcja rozpoczęła działalność 

z dniem 12 maja br. w oparciu o Zarządzenie 

Nr 11/2017 Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi 

w sprawie wprowadzenia instrukcji usuwania 

pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

 

                                

                                                                        

Funkcjonariusze ww. Sekcji prowadzą działania skutkujące usuwaniem pojazdów 

w trybie art. 50a ustawy o Prawo o ruchu drogowym, tj. pojazdów, których stan wskazuje, że 

nie są używane bądź nie posiadają tablic rejestracyjnych. 

W oparciu o wskazane podstawy prawne wykonują czynności takie jak: 

 Prowadzą weryfikacje co do możliwości usunięcia takiego pojazdu a w ostateczności 

usunięcie takiego pojazdu, 

 ustalają właścicieli pojazdów poprzez bazę CEPIK, 

 obligują właścicieli do samodzielnego usunięcia pojazdu. 

 

Funkcjonariusze wraz z Naczelnikiem Oddziału 

Ogólnomiejskiego odbyli specjalistyczne szkolenie  w zakresie: 

1. Identyfikacja pojazdów, 
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2. kwalifikacja użytkowych pojazdów porzuconych, 

3. kwalifikacji prawnych, 

4. przepisów ochrony środowiska, 

5. oceny technicznej pojazdu i recyklingu pojazdu, 

6. sporządzanie dokumentacji fotograficznej. 

W wyniku podjętych działań w I półroczu br. Sekcja podjęła 470 interwencji.  

 

6. KONTROLA PUNKTÓW SKUPU ZŁOMU 

 

 W ramach przeciwdziałania kradzieży armatury kanalizacyjnej i innych elementów 

metalowych przez tzw. „złomiarzy”, przez cały rok dokonywane są kontrole punktów skupu 

złomu na terenie Miasta Łodzi celem sprawdzenia, czy nie są skupowane elementy mogące 

pochodzić z kradzieży. W półroczu 2019 r. strażnicy miejscy przeprowadzili 14 kontroli 

punktów skupu złomu. 

 

 

7. KONTROLA PUSTOSTANÓW 

 

 W I półroczu br. Straż Miejska w Łodzi przeprowadzała rutynowe kontrole pustostanów. 

Miały one na celu sprawdzenie stanu zabezpieczenia budynków, oraz sprawdzenie czy nie 

zamieszkują ich „dzicy lokatorzy” w postaci osób bezdomnych. W omawianym okresie 

sprawozdawczym przeprowadzono 698 kontroli. 

 

 

 

 

8. KONTROLA PLACÓW ZABAW 

        

 W trosce o najmłodszych mieszkańców Miasta, łódzka Straż Miejska strażnicy 

przeprowadziła kontrole placów zabaw, pod kątem sprawności zamontowanych na  nich 
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urządzeń oraz właściwego stanu sanitarno – porządkowego. W I półroczu 2019 r. 

przeprowadzone zostały 19 kontroli placów zabaw. 

 

 

9. ZNAKOWANIE ROWERÓW 

 

Straż Miejska w Łodzi zajmuje się świadczeniem usługi, polegającej na znakowaniu 

rowerów. Usługa ta jest bezpłatna i świadczona w siedzibach Oddziałów Dzielnicowych 

Straży Miejskiej.  

   Znakowanie rowerów, odbywa się za pomocą 

urządzenia grawerskiego "GRAWER", na prośbę 

właściciela roweru, który powinien posiadać przy 

sobie dowód osobisty oraz dowód potwierdzający, że 

rower jest jego własnością np. rachunek. Istnieje również możliwość oznakowania rowerów 

w plenerze na różnego typu festynach współorganizowanych przez Straż Miejską w Łodzi. O 

ich terminach można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej 

www.strazmiejska.lodz.pl, w rubryce aktualności. W I półroczu br. oznakowanych zostało 

169 rowerów.  

 

10. KONTROLA RUCHU DROGOWEGO 

                            

W I półroczu 2019 r. w zakresie kontroli ruchu drogowego strażnicy miejscy 

realizowali zadania związane z egzekwowaniem przepisów dotyczących w głównej mierze 

parkowania pojazdów oraz korzystania z miejsc wydzielonych. Szczególny nacisk położono na 

kontrolę miejsc tzw. „kopert”, oznakowanych odpowiednimi znakami drogowymi. 
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Sankcje karne za wykroczenie polegające na parkowaniu pojazdów na tzw. ”kopertach” 

 

  

  

 Strażnicy miejscy kontrolowali także kierowców naruszających inne przepisy o ruchu 

drogowym.  

W związku z podjętymi działaniami: 

 10.676 kierowców ukarano mandatami karnymi, 

 sporządzono 187 notatek urzędowych, celem skierowania wniosku o ukaranie do 

Sądu Rejonowego, 

 w stosunku do 3.775 kierowców zastosowano środek o oddziaływaniu 

wychowawczym w postaci pouczenia, 

 założono 5.027 blokad,  

 odholowano 110 pojazdów. 

 

Wyniki działań w zakresie kontroli ruchu drogowego 
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Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miejskich, 

w związku z realizacją 9.409 zgłoszeń, przekazanych przez Mieszkańców naszego Miasta, 

na stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej.  

 

11. KONWOJOWANIE 

 

 W I półroczu 2019 r. Straż Miejska w Łodzi kontynuowała swoją działalność w zakresie 

przewozu dokumentów, na potrzeby gminy. Wykonano 42 konwoje, zlecone przez Urząd 

Miasta Łodzi. 

 

 

III. PROGRAMY PREWENCYJNE STRAŻY MIEJSKIEJ 

 

 

1. PREWENCJA ULICY PIOTRKOWSKIEJ 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa ścisłego Centrum Miasta utworzono „Sekcję  

Piotrkowska” Straży Miejskiej w Łodzi, która swoim zasięgiem działania objęła ulicę 

Piotrkowską, na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/Piłsudskiego.  

W ramach działania tej Sekcji Oddział Dzielnicowy Łódź-Śródmieście do służby 

wystawia:  

 od 1 do 3 patroli pieszych dwuosobowych lub trzyosobowych, (pełniących 

służbę od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 20.00, oraz  
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 w godz. 10.50 – 12.00 patrole dzielnicowe dwuosobowe, których zadaniem 

jest kontrola stanu sanitarno – porządkowego oraz przejazdów na wprost 

skrzyżowań Piotrkowskiej z Tuwima / Struga i Zamenhofa/Nawrot. 

Na ulicy Piotrkowskiej, do służby wystawiane są również patrole rowerowe (wymiennie 

z patrolami pieszymi).  

 w godz. nocnych, od poniedziałku do środy oraz w niedzielę (w godz. od 19.00 

do 7.00) ład i porządek na ulicy Piotrkowskiej zapewniają patrole 

zmotoryzowane Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi, 

 ponadto, w miarę posiadanych sił i środków przez cały tydzień (w godz. 10.00 

– 22.00) służbę pełni patrol interwencyjny  Oddziału Dzielnicowego Łódź – 

Śródmieście.  

Natomiast, od czwartku do soboty (w godz. nocnych) tj. w czasie, w którym ulica 

Piotrkowska jest miejscem szczególnie uczęszczanym przez Mieszkańców jak i osoby 

przyjezdne, a tym samym wzrasta prawdopodobieństwo zdarzeń niebezpiecznych 

bezpieczeństwo zapewniają wspólne patrole Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi 

i Policji (współpraca z Policją omówiona została w niniejszym rozdziale w pkt. 2).  
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Działania prewencyjne Straży Miejskiej prowadzane w I półroczu br. na ulicy 

Piotrkowskiej i do niej przyległych, skutkowały: 

 przewozem  169 osób do MCZP z ulicy Piotrkowskiej,  

 wylegitymowaniem 3.345 osób,   

 skontrolowaniem 1.702 pojazdy, 

 skontrolowaniem 931 miejsc zagrożonych,  

 ukaraniem  2.093 osoby grzywną w formie mandatu karnego,  

 sporządzeniem 55 notatek urzędowych, które stały się podstawą do skierowania 

wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,  

 pouczeniem 1.043 osób. 

 

Wyniki działań podjętych przez Straż Miejską w ramach prewencji 

 ulicy Piotrkowskiej  
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2. WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ 

 

 Straż Miejska prowadzi współpracę z Policją na mocy porozumienia podpisanego 

pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi a Komendantem Miejskim Policji  

w Łodzi. Współpraca odbywa się w ramach codziennych rutynowych działań, opisanych 

poniżej, oraz przy okazji zabezpieczania imprez masowych, świąt, miejsc katastrof, 

wypadków, pożarów oraz innych akcji prowadzonych wspólnie. Współpraca jest 

koordynowana przez Wydział Dowodzenia. Najważniejsze elementy współpracy z Policją to: 

 

 SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA KMP W ŁODZI 

   

 

 

  W ramach opisanej powyżej współpracy Straży Miejskiej z Policją, w Systemie 

Wspomagania Dowodzenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 26/28, 

funkcjonuje stanowisko dyspozytorskie dla Straży Miejskiej, gdzie oddelegowanych jest 

7 strażników, którzy przez całą dobę, wspólnie z funkcjonariuszami Policji prowadzą 

obserwacje ulic Miasta.  
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Zdarzenia zarejestrowane w ramach  

Systemu  Wspomagania Dowodzenia KMP w Łodzi 

 

754 zarejestrowane zdarzenia 

 

 

    

 PATROLOWANIE ULICY PIOTRKOWSKIEJ 

W celu rozszerzenia istniejącej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ładu 

i porządku publicznego w centrum Miasta oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku obu służb 

ściśle współpracujących ze sobą, oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

Straż Miejska w Łodzi oraz Komenda Miejska Policji w Łodzi realizowały współpracę 

na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi: od Al. Piłsudskiego - ul. Sienkiewicza - Al. Mickiewicza do 

Pl. Wolności. 
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W I półroczu 2019 r. wspólne służby pełnione były od czwartku do soboty 

w godzinach 22.00 – 6.00 (1 patrol zmotoryzowany 3 - osobowy). Patrole te pełniły służbę 

w strefie „0” w rejonach wyznaczonych przez Policję). We wspólnych działaniach udział 

wzięło 69 patroli (166 strażników).  

W ramach współpracy służb, w minionym półroczu na ulicy Piotrkowskiej podjęte 

zostały następujące działania: 

 wylegitymowano 371 osób,  

 nałożono 128 mandatów karnych, 

 sporządzono 6 wniosków w o ukaranie do Sądu, 

 zastosowano 238 pouczeń. 

 przekazano 4 osoby Policji, w celu dalszego postępowania. 

 

 

Wyniki współpracy Straży Miejskiej i Policji w ramach prewencji 

ulicy Piotrkowskiej  

 

 WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ TO RÓWNIEŻ: 
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  zabezpieczenie meczy i innych imprez masowych. W I półroczu br. Straż Miejska 

w Łodzi zabezpieczała 102 imprezy masowe (68 sportowych i 34 rozrywkowe), 

przy udziale 112 strażników,  

  zabezpieczenia prewencyjne meczy piłki nożnej (terenu wokół stadionu przy Al. Unii 

Lubelskiej). W I półroczu br. patrole konne Straży Miejskiej we współpracy z KMP 

w Łodzi zabezpieczały 6 meczy, przy udziale 12 strażników (jeźdźców),  

 systematycznie prowadzone działania w ramach akcji „Niechronieni”, mającej na celu 

poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, przede 

wszystkim  pieszych i rowerzystów. W I półroczu br. odbyło się 6 współprac, w 

których uczestniczyło 22 strażników,  

 Straż Miejska współpracowała z KMP w Łodzi przy zabezpieczeniu prewencyjnym 

budynków szkół podczas strajku nauczycieli. Zabezpieczenia realizowane były 

z 08/09.05.209 r. i z 09/10.05.2019 r. i wzięło w nim udział 21 strażników.  

 współprace pomiędzy Oddziałami Dzielnicowymi Straży Miejskiej a właściwymi 

Komisariatami Policji. Wspólne działania prewencyjne, mające zapewnić porządek 

i bezpieczeństwo Mieszkańców na łódzkich osiedlach, itp.  

 

3. MONITOROWANIE MIASTA 

 

System Monitoringu Miejskiego 

Poprawie bezpieczeństwa Miasta służy również uruchomienie Systemu Monitoringu 

Miejskiego, w ramach którego zainstalowanych zostało 606 kamer Straży Miejskiej (w 211 

punktach Miasta) oraz 91 kamer Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (w 91 punktach 

Miasta). 

 

System obsługuje 23 operatorów monitoringu Straży Miejskiej w Łodzi: 
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 16 osób prowadzi obserwację ze stanowiska monitoringu Miasta, 

mieszczącego się w siedzibie Straży Miejskiej,  

 7 osób prowadzi obserwację na stanowisku monitoringu Miasta znajdującego 

się w siedzibie KMP w Łodzi (wyniki obserwacji opisane w rozdziale 

2 Współpraca z Policją -  System Wspomagania Dowodzenia KMP w Łodzi). 

 

 

                         

 

 

Zdarzenia zarejestrowane w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego, obsługiwanego 

na stanowiskach operatorskich znajdujących się w siedzibie Straży Miejskiej w Łodzi  

   

1.266 zarejestrowanych zdarzeń 
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                    4.WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI GMINY 

 
Jedną z podstawowych form pracy strażnika dzielnicowego jest stała współpraca  

z jednostkami samorządu mieszkańców i udział strażników dzielnicowych w realizacji 

inicjatyw lokalnych. Koncepcja tego programu opiera się na przydzieleniu stałego rejonu 

służbowego strażnikowi, który ponosi jednoosobową odpowiedzialność za realizację zadań 

ukierunkowanych na poprawę stanu sanitarno – porządkowego i spokoju publicznego  

na swoim terenie. W I półroczu 2019 roku zorganizowano 15 spotkań, w efekcie których, 

zostało zgłoszonych i przyjętych do realizacji  16 interwencji. 

 

Rodzaje zgłoszonych interwencji 

 

5. PREWENCJA W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ    

 

W ramach działań prewencyjnych w I półroczu 2019 r. przeprowadzono 565 kontroli 

w liniach tramwajowych oraz w liniach autobusowych dziennych i nocnych.  

W trakcie wykonywanych kontroli strażnicy zwracali również uwagę na stan sanitarno 

– porządkowy panujący na przystankach komunikacji miejskiej oraz wzdłuż tras przejazdu 

poszczególnych linii tramwajowych i autobusowych. Odnotowane uchybienia w tym zakresie 

niezwłocznie przekazywano właściwym służbom, które przeprowadzały prace porządkowe. 

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej współpracowali z przedstawicielami MPK,  

w zakresie bezpieczeństwa przejazdów środków komunikacji miejskiej, a także 

parkowania pojazdów w rejonach przystanków i krańcówek MPK. 
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Kontrole w środkach komunikacji miejskiej  

 

 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ 

 
Realizując to zadanie funkcjonariusze Straży Miejskiej brali czynny udział  

w zabezpieczaniu ładu i porządku publicznego podczas imprez kulturalnych, sportowych, 

religijnych i zgromadzeń, odbywających się na terenie miasta Łodzi. W I półroczu br. 

zabezpieczano łącznie 51 imprez, zgromadzeń i uroczystości, a w tym: 

 imprez rozrywkowych – 2, 

 imprez sportowych – 23, 

 imprez edukacyjnych – 13, 

 zgromadzeń – 6, 

 uroczystości religijnych – 7. 
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Oprócz ww. działań, w związku z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych oraz Zarządzeniem Nr 6084/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 

2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Straży Miejskiej w Łodzi  

do kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi  

w zezwoleniach na przeprowadzenie imprez masowych, wydanych przez Prezydenta Miasta 

Łodzi i do przerywania tych imprez - funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili kontrole 

imprez masowych odbywających się na terenie Łodzi. Kontrole prowadzone przez strażników 

miały na celu w głównej mierze zwiększyć bezpieczeństwo podczas trwania imprez, a także 

determinować większe zaangażowanie organizatorów w ich zabezpieczenie.  

W I półroczu 2019 r. skontrolowano 102 imprezy, w tym: 

 68 imprez sportowych, 

 34 imprezy  rozrywkowe. 

 

 

7. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 

 

                                                                 

                                      

  Mając na względzie poprawę 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza 

nią, łódzka Straż Miejska - poprzez Referat 

Profilaktyki Społecznej, prowadzi działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów, 

rodziców i nauczycieli, organizuje alternatywne formy oddziaływań takie jak: gry, zabawy, 

konkursy, festyny, półkolonie letnie i zimowe.  
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PROFILAKTYKA EDUKACYJNA 

 

                            

 

 Programy przygotowane przez Straż Miejską w Łodzi - Referat Profilaktyki Społecznej, 

adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej. Zostały one dostosowane do wieku 

poszczególnych grup odbiorców i są to: 

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” - program dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego 

ogólnym celem jest uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z dnia codziennego,  

z którymi mogą spotkać się zarówno w domu i na podwórku oraz konsekwencji 

nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami.  

 „BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE I NA PODWÓRKU” - program dla dzieci klas I-III szkoły 

podstawowej. Cel ogólny to uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz wyposażenie dzieci  

w umiejętności prawidłowego reagowania na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu. 

„WARTO WIEDZIEĆ” - ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH - program 

prowadzony od klasy VI szkoły podstawowej, poprzez klasy gimnazjalne  

i ponadgimnazjalne, mający na celu uświadomienie pojęcia prawa, odpowiedzialności  

i konsekwencji wynikających z jego łamania i nieprzestrzegania. 

„BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” – adresaci to uczniowie klas V, którzy mają zostać wyposażeni 

w umiejętności i wiedzę, pozwalającą na efektywne oraz bezpieczne korzystanie z sieci 

internetowej. 
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„CZY MAM PROBLEM” - dwugodzinne warsztaty dot. problematyki uzależnień, 

przeznaczone dla młodzieży z VIII klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

„MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY” – warsztaty dla uczniów z VIII klas szkół podstawowych,  ze 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których głównym celem jest uświadomienie 

pojęcia praw i odpowiedzialności, a także przedstawienie konsekwencji wynikających z jego 

łamania. Pokazanie, czym może zakończyć się przemoc, jakie są jej skutki w sytuacji, kiedy 

nikt nie zareaguje w odpowiednim czasie. Wskazanie czym jest przemoc a czym agresja i 

jakie są rodzaje przemocy.  

„PRZECIWDZIAŁANIE PROSTYTUCJI I HANDEL LUDŹMI” – odbiorcy to młodzież od klas III 

szkoły gimnazjalnej. Program prowadzony w formie warsztatów, poruszający problematykę 

handlu ludźmi, zapoznający z zagadnieniem, wskazujący konsekwencje prawne, społeczne i 

zdrowotne prostytuowania się.  

„TOLERANCJA CZY JEJ BRAK” - warsztaty pokazujące problemy związane z brakiem 

akceptacji wśród różnych grup społecznych. Poruszane są w nim problemy ksenofobii, 

antysemityzmu, nazizmu, rasizmu itp., a także stereotypy i uprzedzenia. 

„ DZIECKO I RUCH DROGOWY” – program dla dzieci z klas IV szkoły podstawowej, mający za 

zadanie przygotować najmłodszych do prawidłowego i samodzielnego uczestnictwa w ruchu 

drogowym.  

                                                                  

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W PLACÓWKACH   
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Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Społecznej w ramach swoich  

obowiązków przeprowadzali zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i innych 

placówkach oświatowych, które wystąpiły z taką pisemną prośbą do Straży Miejskiej.    

   

                             Rodzaj i liczba placówek w których przeprowadzono zajęcia 

 

 

 

AKCJE REFERATU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ŁODZKICH 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

AKCJA „BEZPIECZNA SZKOŁA” 

 

888 kontroli w rejonach placówek oświatowych 

W I półroczu 2019 r. funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Społecznej w ramach 

swoich codziennych obowiązków dokonywali kontroli terenu wokół łódzkich placówek 

oświatowych. Celem tych działań było wyeliminowanie istniejących na danym terenie 

zagrożeń. 
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„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2019” 

 

W okresie od 11 lutego do 22 lutego 2019 r. Straż Miejska w Łodzi, Referat 

Profilaktyki Społecznej, była organizatorem ferii zimowych, podczas, których promowane 

były: 

 zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 

 ekologiczne podejście młodych ludzi do życia codziennego, 

 właściwe postępowanie w stosunku do zwierząt -  „Leśne cudaki – które to 

zwierzaki” – przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych, 

 zajęcia na temat „Bajkowej Łodzi” – miały na celu promowanie rodzinnego 

miasta, rozbudzić ciekawość jego poznawania, identyfikowania się z nim, jak i 

zaszczepić szacunek i chęć dbania o swoją rodzinną miejscowość,  

 zajęcia dotyczące przechowywania, segregowania i prawidłowego 

wykorzystywania żywności -  przy współpracy z Bankiem Żywności. 
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 W powyższych warsztatach i zajęciach profilaktycznych wzięło udział ok. 650 dzieci.  

„BEZPIECZNE WAKACJE 2019”   

 

W  okresie od 24 do 28 czerwca 2019 r. Referat Profilaktyki Społecznej Straży 

Miejskiej w Łodzi, jest organizatorem półkolonii letnich, podczas, których promujemy nie 

tylko zasady bezpieczeństwa, ale także ekologiczne podejście młodych ludzi do życia 

codziennego jak i właściwe postępowanie w stosunku do zwierząt, zdrowy i aktywny tryb 

życia, a także sposoby właściwego gospodarowania jedzeniem jak i jego prawidłowego 

przechowywania.  

 Zajęcia mają formę warsztatów oraz zadań sportowych, które odbywają się zarówno 

na terenie Łódzkiego Szlaku Konnego przy ul. Wycieczkowej 86. W zajęciach udział wzięło 

100 osób.  
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 Ponadto, codziennie odwiedzamy dzieci w placówkach oświatowych, 

do których zostaliśmy zaproszeni, gdzie rozmawiamy na temat szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa.W zajęciach udział wzięło 400 osób.  
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  SPOTKANIA EDUKACYJNO-ROZRYWKOWE, KONFERENCJE, SZKOLENIA 

 

                          

                  Stałym elementem integrującym służby miejskie ze społecznością lokalną jest 

uczestniczenie w imprezach edukacyjno-rozrywkowych. Podczas wspólnych spotkań staramy 

się przekazać potrzebną, dzieciom jak i młodzieży, wiedzę w formie zabaw i  konkursów. 

 Pracownicy Referatu Profilaktyki Społecznej w I półroczu 2019 r. wzięli udział 

w 18 spotkaniach.  

 

8. DZIAŁANIA PREWENCYJNE NA BASENACH 

 

  W okresie letnim, Straż Miejska w Łodzi prowadzi 

działania, mające na celu zapewnienie ładu i porządku na 

basenach miejskich. Działania prowadzone są 4 kąpieliskach: 

Wodny Raj, Promienistych, Anilana i Arturówek.  

 

IV.EVENTY Z NASZYM UDZIAŁEM 

 

XXVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 13 stycznia 2019 roku. Jego 

celem był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali 

dziecięcych. 

192.463,12 zł.  zebrało 205 wolontariuszy sztabu Straży Miejskiej 

w Łodzi 
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67.881,38 zł. kwota zebrana z aukcji internetowych 
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FINAŁ IV EDYCJI AKCJI „ DZIKOŚĆ SERCA” 

 

W styczniu w Urzędzie Miasta Łodzi na Dużej Sali Obrad UMŁ podsumowano akcję 

zbiórki karmy dla dzikich zwierząt organizowaną przez Animal Patrol SM i Leśnictwo Miejskie. 

Przedszkolaki i uczniowie z 55 łódzkich placówek oświatowych okazali ogromne serce dla 

zwierząt zbierając blisko 7 ton karmy oraz środków opatrunkowych, które trafią do Ośrodka 

Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi i Jelonkach, gdzie przebywają ranne, dzikie zwierzęta. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji i za pomoc dzikim zwierzętom. 

 

                          

IX TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

IM. RADKA KLUSKI 

 

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi im. Radka Kluski 

z okazji XXVII-lecia powstania Straży Miejskiej w Łodzi odbył się 16 marca 2019 roku w Hali 

MOSiR przy ul. Małachowskiego w Łodzi. Do Turnieju zgłosiło się 11 drużyn.  

Tegoroczne zmagania zwyciężyła drużyna ZWiK-u wygrywając finałowy mecz z 

drużyną Łodzianki 3:2 po serii rzutów karnych. Trzecie miejsce zajęła drużyna ŁKS-u 

pokonując ubiegłorocznych tryumfatorów – Służbę Więzienną 6:2. Co warte podkreślenia w 

turnieju mogli grać zawodnicy, którzy ukończyli 40 lat, a w drużynie Straży Granicznej grały 

dwie zawodniczki! 

 



Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi I półroczu 2019 r. 

 

 

55 
 

                       

                                                                             

                            

 

 

 

ŁÓDZKA STRAŻ MIEJSKA W DZIEŃ DZIECKA 

 

Straż Miejska w Łodzi uczestniczyła w festynach organizowanych z okazji Dnia Dziecka. 

Uśmiechy i radość dzieci bezcenne…. 
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MUNDUROWYCH FORMACJI KONNYCH  

ŁÓDŹ-GAJEWNIKI 2019 

Międzynarodowy Turniej Mundurowych Formacji Konnych, na którym można było 

zobaczyć zmagania strażniczych i policyjnych zespołów konnych z Polski, z Czech, Węgier 

i Słowacji.  
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Oficjalne rozpoczęcie Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych 

odbyło się na Rynku Włókniarek Łódzkich w Manufakturze, połączone było z galową paradą 

koni służbowych oraz z piknikiem profilaktyczno-edukacyjnym. Turniej główny odbył się w 

Stajni Gajewniki, gdzie na padoku swoje umiejętności i możliwości prezentowały  zespoły 

sekcji konnych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 

https://www.facebook.com/events/2290283534632143/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARBCrG5w84obHQuoGdWL6ycMYcsVUqkekWJ9dKssWCDmIUNHq6wMxUy4sdHE1jF7iDiPBMuFcuYbcQqa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA23MbVv0EH3Nd-mWp9lpSrjgTJPEq2WklJ7Sh3PtH2QIoGQZBtJrKtcfhJfK6PAvlxejQO4mI_U6WcT-OGp394Pv71LdPwa8cVBcdCXYm5v9KN5nYNwCii9MHahILRVi2tqlxomDpRmffpVNtbmBSqwBiyV5PnOly_AszZsA6UeGkYFPRCvwFQu4_pLMam5cjOIsovugVPY8k9qrj-8ZXRbXWs7MGpKv-xpuyGdBTlp8TF5u352Yb5umJWSSmT8sS7FtQMNmKykvMDZXI1-uxJcv-x2dMxyl-rGZJ2A6r-zHJeumIGMUILgv-juVTSTIDFr13PGCN1W8ZJ-Y-IcPgnfCW873N1fakPeOwJjiWWiEGfwt19rNmw45IYWj61PavAZx48CS06nnAge4aHcc1unLumGF9DO3Es-c7KfsMEgDsZkSMYPuovm4atMGKpq_3OxxdZwBEZIe8LBKpzUHOUaxwCEFxnagXLDx0KSs4Fniiokb5CqSA
https://www.facebook.com/StajniaGajewniki2/?__tn__=K-R&eid=ARAph07DEcuWRd9CHGWtx3RJXx9h2YCgF4ohmOjPkyido6uJroLIHHTeYHZCiQdpMyrILovlSA0JZL9x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA23MbVv0EH3Nd-mWp9lpSrjgTJPEq2WklJ7Sh3PtH2QIoGQZBtJrKtcfhJfK6PAvlxejQO4mI_U6WcT-OGp394Pv71LdPwa8cVBcdCXYm5v9KN5nYNwCii9MHahILRVi2tqlxomDpRmffpVNtbmBSqwBiyV5PnOly_AszZsA6UeGkYFPRCvwFQu4_pLMam5cjOIsovugVPY8k9qrj-8ZXRbXWs7MGpKv-xpuyGdBTlp8TF5u352Yb5umJWSSmT8sS7FtQMNmKykvMDZXI1-uxJcv-x2dMxyl-rGZJ2A6r-zHJeumIGMUILgv-juVTSTIDFr13PGCN1W8ZJ-Y-IcPgnfCW873N1fakPeOwJjiWWiEGfwt19rNmw45IYWj61PavAZx48CS06nnAge4aHcc1unLumGF9DO3Es-c7KfsMEgDsZkSMYPuovm4atMGKpq_3OxxdZwBEZIe8LBKpzUHOUaxwCEFxnagXLDx0KSs4Fniiokb5CqSA


Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi I półroczu 2019 r. 
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OBCHODZIMY ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY 

 

 

 

 

 

 

 

 


