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„Z mieszkańcami,
dla mieszkańców”
Straż Miejską
należy postrzegać

Słowo od Komendanta
Szanowni Państwo
Oddaję w Państwa ręce raport z działalności Straży Miejskiej
w Milanówku za rok 2018. Mam nadzieję, że jego lektura pozwoli Państwu nie

nie tylko jako

tylko zapoznać się z wynikami naszej pracy, ale przede wszystkim dostrzec różne

podmiot stosujący

oblicza naszej służby.

represje, ale przede
wszystkim jako ten,

Rok 2018 był kolejnym, w którym milanowscy funkcjonariusze starali się być
wszędzie tam, gdzie prosili o to sami milanowianie. Jednym z najważniejszych

który w razie

czynników mających wpływ na komfort życia mieszkańców jest ich poczucie

problemów udzieli

bezpieczeństwa. Dlatego strażnicy miejscy przez cały ubiegły rok patrolowali

pomocy i wsparcia.

milanowskie ulice zwracając szczególna uwagę na przypadki zakłócania spokoju
i porządku publicznego. Wszystko po to, by budować zaufanie społeczne
i udowodnić, że misją naszej formacji jest w pierwszej kolejności niesienie
pomocy mieszkańcom.

Izabela Koźbiał
Komendant
Straży Miejskiej w Milanówku
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1. Na kartach historii…
Pierwsze informacje o strażach miejskich działających na terenie Polski można
znaleźć w materiałach historycznych pochodzących ze średniowiecza. W tamtych
czasach głównymi zadaniami straży było zapewnienie bezpieczeństwa miast,
sprawowanie kontroli targowej, w tym sprawdzanie prawidłowości w miarach
i wagach oraz zakazu handlu w niedzielę i inne święta, a także egzekwowanie
przestrzegania

przepisów

sanitarno-porządkowych

związanych

z

czystością

i porządkiem w mieście. Strażnicy miejscy zatrzymywali osoby zakłócające porządek,
przestępców, włóczęgów, konwojowali i pilnowali więźniów oraz więzienia.
Uczestniczyli w przesłuchaniach podejrzanych i egzekucjach oraz wykonywali
niektóre kary takie jak chłosta czy wypędzenie z miasta. Do obowiązków strażników
należał obchód po zmroku bram i ulic miejskich, sprawdzanie spokoju i zagrożenia
pożarowego. Strażnicy realizowali nie tylko obowiązki związane z utrzymaniem
codziennego ładu i porządku publicznego w mieście, ale także wykonywali czynności
poza jego murami pilnując łąk, pastwisk miejskich i grobli. 1
Przełożonym straży miejskiej był specjalnie zatrudniany urzędnik zwany
kapitanem, hetmanem lub hutmanem. Sprawował on również nadzór nad więzieniem
miejskim, ratuszem, a także nad pracą kata. Hutman posiadał klucze do bram miasta,
decydując o wpuszczaniu osób do miasta po zamknięciu bram. W miastach, w których
nie zatrudniano dowódcy straży miejskiej to burmistrz sprawował bezpośredni nadzór
nad strażą, a w nocy zastępował go specjalnie powoływany burmistrz nocny. Jego

Suproniuk, Policja miejska i przepisy policyjne w Polsce XIII-XVI w., [w:] Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych, tom 66, Poznań – Warszawa 2006, s.65
1
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głównym zajęciem był nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
w porze nocnej, w tym nad stróżami i strażą nocną oraz więzieniem miejskim.2
Hutman i strażnicy byli jednolicie umundurowani, najczęściej w barwach
miejskich, a na mundurze posiadali symbol lub herb miasta. Za swoją służbę
otrzymywali wynagrodzenie z kasy miejskiej. Składali oni również przysięgę, w której
zobowiązywali się do posłuszeństwa i wierności władzom miejskim, przestrzegania
prawa i zachowania tajemnic, dbania o dobro miejskie, a także wszystkich
mieszkańców i gości traktować sprawiedliwie. W literaturze historycznej spotyka się
cały szereg oficjalnych bądź potocznych określeń dla straży i strażników: ceklarze,
cepacy, circulatores, custodes, custos, cuzarze, czeladź miejska, drążnicy,
pobudkowie, sagittarii, strażnicy miejscy, stróże nocni, strzelcy, śledzie, vigiles,
vigiles nocturni.
Strażnicy miejscy podlegali ochronie prawnej i za jakiekolwiek wystąpienia
przeciwko ich czci, zdrowiu i życiu groziły surowe kary. Na ich uzbrojeniu
znajdowały się pałki, cepy bojowe, miecze, włócznie, halabardy, łuki, kusze, hełmy,
tarcze, pancerze, półpancerze, a w późniejszym okresie broń palna. Szczegółowe
regulacje dotyczące funkcjonowania straży miejskich zawarte były w statutach
miejskich.3

Z. Góralski, Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa 2000, s. 17
J. Suproniuk, Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV-XVI w., Przegląd
Historyczny, Tom 90, Zeszyt 2, wyd. PAN, Warszawa 1999, s. 117-129.
2
3
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2. Nasza jednostka
Historia Straży Miejskiej w Milanówku sięga roku 1991, kiedy na
podstawie Zarządzenia nr 11/91 Burmistrza Miasta Milanówka Pana Ryszarda
Szadkowskiego z dnia 15 stycznia 1991 roku zostaje utworzony referat Urzędu
Miasta- Straż Miejska. Pierwsza siedzibą straży stał się budynek magistratu
mieszczący się na ul. Fiderkiewicza.

Początkowo formacja funkcjonowała

w strukturze Urzędu Miejskiego w Milanówku jako referat. Na początku
zatrudnionych było 12 osób, pierwszym komendantem został p. Wojciech Damm.
Głównymi

zadaniami

Straży

Miejskiej

było

wykonywanie

czynności

administracyjno-porządkowych, a szczególnie zapewnienie ładu, porządku i czystości
na terenie miasta. Początki nie były łatwe. Straże gminne funkcjonowały w oparciu
o przepisy prawa zebrane w Ustawie o policji. Taki stan prawny trwał do 29 sierpnia
1997 roku, kiedy to weszła w życie Ustawa o strażach gminnych. Były to pierwsze
przepisy ustawowe regulujące szczegółowo zakres praw i obowiązków strażników
miejskich. W 1997 roku zaprezentowano rozwiązania, które kompleksowo
usprawniają funkcjonowanie straży gminnych i miejskich. Przepisy tej ustawy były
wielokrotnie nowelizowane, zmianom ulegał także zakres uprawnień i obowiązków
strażników.
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Na mocy Uchwały Nr 344/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września
2017 Straży Miejskiej w Milanówku nadano nowy regulamin.
Regulamin określa strukturę organizacyjną Straży Miejskiej.

KOMENDANT

Pracownik
ds.organizacyjnych
i prowadzenia
sekretartiatu

Zastępca
Komendanta

Referat ds.
operacyjnych i
monitoringu miasta

Służba dyżurna

Operator
monitoringu

Służba patrolowa

Schemat organizacyjny Straży Miejskiej w Milanówku

Obecnie Straż Miejska w Milanówku jest jednostką budżetową, mającą swoją
siedzibę przy ul. Warszawskiej 32. Stan taboru to 2 samochody specjalistyczne oraz
dwa rowery. Praca straży odbywa się całodobowo. Przez całą dobę realizowane jest
telefoniczne i osobiste przyjmowanie zgłoszeń o potrzebie interwencji od
mieszkańców, podmiotów i instytucji zapewniając natychmiastową reakcję. Wszelkie
interwencje można zgłaszać pod numerem alarmowym 986.
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Zdjęcie 1: Obchody święta Straży Miejskiej- Ożarów 2018 r

Zdjęcie 2: Obchody święta Straży Miejskiej- Ożarów 2018 r
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3. Pracownicy
Zgodnie z art. 24 Ustawy o strażach gminnych strażnikiem może być osoba,
która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ukończyła 21lat;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
5) cieszy się nienaganną opinią;
6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia
publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Ustanowione w straży stanowiska strażnicze to;
1. aplikant;
2. młodszy strażnik
3. strażnik
4. starszy strażnik
5. młodszy specjalista;
6. specjalista;
7. starszy specjalista;
8. młodszy inspektor;
9. inspektor;
10. starszy inspektor;
11. zastępca kierownika;
12. kierownik;
13. zastępca naczelnika;
14. naczelnik;
15. zastępca komendanta;
16. komendant
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Na koniec roku 2018 Straż Miejska liczyła 21 osób w tym 17 umundurowanych
funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych (w tym 3 operatorów monitoringu
miejskiego).
Wykształcenie strażników
Lp.

Stanowisko
wyższe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

Komendant
Zastępca
Komendanta
Kierownik
Starszy
inspektor
Inspektor
Młodszy
inspektor
Starszy
specjalista
Młodszy
specjalista
Strażnik
Młodszy
strażnik
Razem
strażnicy
(suma pkt 1–
16)
Stanowiska
urzędnicze,
pomocnicze i
obsługi
Liczba etatów
ogółem

Wykształcenie
średnie

podstawowe

1
1
1
1

4
1
1

-

1

1

1

2

1
1

7

10

1

3

8

13

-

-
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4. Wyniki statystyczne Straży Miejskiej
w Milanówku
W roku 2018 podobnie jak w roku poprzednim naszym priorytetem były bieżące
potrzeby mieszkańców. Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na
komfort życia mieszkańców jest ich poczucie bezpieczeństwa. Dlatego strażnicy
miejscy przez cały ubiegły rok patrolowali milanowskie ulice zwracając szczególna
uwagę na przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego. W omawianym
okresie położono szczególny nacisk na działanie własne patroli ( podejmowanie
interwencji z własnej inicjatywy, wykonywanie kontroli miejsc zagrożonych)
W opracowaniu przedstawiono wybrane dane dotyczące działalności jednostki
w kategoriach istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony porządku
publicznego.
W roku 2018 Straż Miejska w Milanówku podjęła 12750 interwencji dotyczących
zagrożeń, naruszeń przepisów lub nieprawidłowości występujących na terenie miasta.
ROK

LICZBA ZGŁOSZEŃ

2010

3394

2011

4193

2012

3876

2013

8644

2014

9106

2015

6962

2016

9365

2017

11215

2018

12750
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4.1. Interwencje i zgłoszenia.
Zgłoszenia od mieszkańców
Z 12750 interwencji 3420 zgłoszeń pochodziło od mieszkańców.
1. Interwencje własne-5764
2. Zlecenia mieszkańców- 3420
3. Zlecenia dyżurnych- 1711
4. Zgłoszenia monitoringu- 1396
5. Zgłoszenia innych instytucji- 357
6. Zlecenia Policji- 102
3%
13%

1%

11%

27%

45%

Interwencje własne

Zgłoszenia mieszkańców

Zlecenia dyżurnego

Zgłoszenia monitoringu

Zgłoszenie innych insytucji

Zlecenia Policji

Wykres 1: : Źródła zgłoszeń przyjętych przez Straż Miejską w Milanówku w 2018 roku.

Zgłoszenia mieszkańców obrazują z jakimi problemami zwracają się do nas
najczęściej. Zgłoszenia w 2018 roku dotyczyły : bezpieczeństwa i porządku
publicznego- 678, zwierząt -690 , awarii- 295, nieprawidłowego parkowania- 461,
osób nietrzeźwych- 251, spalania odpadów- 246, porządku na terenie gminy- 158,
spożywania alkoholu i palenia art. tytoniowych- 112 zgłoszeń, wszystkie pozostałe529
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Interwencje własne przeprowadzone przez patrole Straży
Miejskiej.
W 2018 roku funkcjonariusze straży miejskiej podjęli 5764 interwencji własnych
(o 2258 interwencji więcej w stosunku do roku 2017), w tym przeprowadzono 1495
kontroli miejsc zagrożonych.

153

43
54
46 28
120
148

185

1599

298
322
418

855
1495

KMZ
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
Awarie
Ruch drogowy
Porządek w gminie
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
Osoby nietrzeźwe
Wykroczenia przeciwko mieniu
Osoby bezdomne/potrzebujące
Zwierzęta
Pozostałe

Wykres 2: Działania własne strażników- 2018 r.
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Co może strażnik miejski?
Zastosowane środki prawne w związku z ujawnionymi
wykroczeniami.
Zgodnie z ustawą o strażach gminnych* strażnik ma prawo do:
•

wydawania poleceń lub stosowania innych środków oddziaływania
wychowawczego,

•

legitymowania,

•

ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia
ludzkiego oraz mienia,

•

nakładania grzywien za popełnione wykroczenia,

•

kierowania wniosków o ukaranie do sądu,

•

usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół,

•

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

•

obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,

•

stosowania środków przymusu bezpośredniego,

•

dokonywanie kontroli osobistej,

•

przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby w przypadkach
określonych prawem.
* (art. 11,12 i 14 ustawy o strażach gminnych Dz.U. 2018 r. poz. 428)

Str. 13
sssssss

W ramach wykonywania ustawowych zadań funkcjonariusze w 2018 roku nałożyli
207 mandatów karnych, sporządzili 12 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
pouczali lub zastosowali środki oddziaływania wychowawczego wobec 1077 osób.
Rok

Pouczenie/ inne
środki
oddziaływania
wychowawczego
1196

Mandat
karny

Wniosek
do sądu

122

31

1298

176

7

1059

134

10

2017

889

207

9

2018

1077

207

12

2014
2015
2016

Strażnicy miejscy podejmowali interwencje w stosunku do osób spożywających lub
usiłujących spożywać alkohol w miejscach gdzie jest to zabronione. W roku 2018
funkcjonariusze ujawnili 1403 wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Strażnicy nałożyli 113 mandatów karnych, pouczyli 184 osoby oraz skierowali 3
wnioski do sądu.
Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych często sprzyja występowaniu innych
niepożądanych zdarzeń, takich jak: zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
zakłócanie spoczynku nocnego, a także nieobyczajnych wybryków i czynów
chuligańskich.
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1%

1%

7%

16%
55%

6%
2%
8%

2%

2%

spożywanie/ usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu objetym zakazem
niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 KW)
pozbywanie się odpadów stałych bądź ciekłych (art. 10 ust 2)
publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku ( art. 140 KW)
zakłócanie porządku publicznego (art. 51par 1 i 2 KW)
zanieczyszczenie lub zaśmiecenie miejsca dostępnego dla publiczności (art. 145 KW)
wykroczenia drogowe
spalanie odpadów
palenie wyrobów tytoniowych/ e- papierosów miejscach zabronionych
pozostałe

Wykres 3: Charakterystyka wykroczeń za które zostały nałożone mandaty karne w 2018 roku

Za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych funkcjonariusze wystawili
najwięcej mandatów karnych 113 co stanowi 55 % wszystkich nałożonych grzywien.
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Pozostałe wyniki działań patroli
Lp.

Pozostałe wyniki działania

Liczba

1.

Pojazdy unieruchomione przez
zastosowanie urządzenia do blokowania
kół

-

2.

Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów,
w tym:
a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu
drogowym

-

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu
drogowym

-

- pojazdy usunięte z drogi

-

- zastosowanie procedury wynikającej z
art. 130a ust. 2a

15

3.

pojazdy odnalezione

-

4.

osoby doprowadzone do izby
wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

45

5.

ujawnione przestępstwa

7

6.

osoby ujęte i przekazane Policji

15

7.

zabezpieczenie miejsca przestępstwa,
katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsca zagrożonego
takim zdarzeniem

41

8.
chronione obiekty komunalne i
urządzenia użyteczności publicznej

9.

10.

konwojowanie dokumentów,
przedmiotów wartościowych lub
wartości pieniężnych na potrzeby gminy
kontrola osobista, przeglądanie
zawartości podręcznych bagaży osoby

21
Monitoring obiektowy (antywłamaniowy – antynapadowy). Do systemu monitoringu obiektowego
podłączonych jest 21 obiektów użyteczności
publicznej usytuowanych na terenie miasta
Milanówka.
395

-
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5. Strefa Płatnego Parkowania
W Milanówku istnieją 2 strefy płatnego
parkowania (ustalone Uchwałą Rady Miasta
Milanówka
Płatne
w

z dnia 13.06.2006 r.)

miejsca

parkingowe

centrum

stronie północnej

miasta,

znajdują
zarówno

się
po

i południowej:

•

przy ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową

•

przy ul. Warszawskiej na odcinku ul. Krzywa – Grudowska

•

przy ul. Warszawskiej na odcinku ul. Przeskok – Krzywa

•

przy ul. Krzywej na odcinku ul. Warszawska – Przeskok

•

przy ul. Przeskok

W ramach kontroli Strefy Płatnego Parkowania w 2018 roku wystawiono 80
dokumentów opłaty dodatkowej dla kierowców, którzy uchylali się od wniesienia
opłaty parkingowej.
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6. Zabezpieczenia – bezpieczeństwo
imprez
Przykładem lat poprzednich funkcjonariusze Straży Miejskiej również w 2018 roku
brali czynny udział w zabezpieczaniu ładu i porządku publicznego podczas imprez
kulturalnych, sportowych, jak również uroczystości kościelnych i państwowych
•

Uroczystości państwowe- 5

•

Uroczystości kościelne- 4

•

Uroczystości szkolne- 3

•

Uroczystości miejskie- 10

•

Imprezy sportowe- 4

•

Imprezy kulturalno- rozrywkowe- 24

Zdjęcie 3: Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
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Zdjęcie 4:Warta honorowa -100 lecie Odzyskania Niepodległości

Zdjęcie 5:Zabezpieczenie Orszaku Trzech Króli

Zdjęcie 6: Zabezpieczenie Biegu Stonogi
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7. Monitoring

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do zapewnienia porządku i spokoju
w Milanówku jest monitoring wizyjny .
W 2018 roku na podstawie zdarzeń zarejestrowanych przez kamery monitoringu
podjęto 1396 interwencji, nałożono 85 mandatów karnych, pouczono 363 osoby,
skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.
Mandaty
karne
Pouczenia
494
Wnioski do
Sądu

402

363
322

99

95
20

4

6

ROK 2014

ROK 2015

66

4

ROK 2016

91

4

ROK 2017

85

3

ROK 2018

Wykres 4: Wyniki interwencji ujawnionych przez operatorów monitoringu w latach 2014-2018
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4%

4%

3% 2% 2%1% 4%

30%
50%

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji-704
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości-414
Osoby nietrzeźwe/potrzebujące pomocy- 54
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu- 51
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej- 44
Ustawa o ochronie zdrowia- 37
Awarie- 24
Wykroczenia przeciwko urządzeniom publicznym- 13
Pozostałe- 55

Wykres 5: Charakterystyka zgłoszeń operatorów monitoringu – rok 2018

Praca operatora monitoringu to nie tylko śledzenie obrazu kamer, ale również
przygotowywanie zgromadzonych materiałów dla organów uprawnionych.
W 2018 roku zabezpieczono i przekazano 56 nagrań.
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8. Ekopatrol
Ze względu na rosnącą liczbę zdarzeń dotyczących zwierząt

zwiększono

zaangażowanie w ten obszar działalności. Od 2013 roku w Straży Miejskiej
w Milanówku funkcjonuje ekopatrol.
Strażnicy pomagają chorym, rannym, porzuconym i bezdomnym zwierzętom.
Reagują, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie zwierząt. Strażnicy miejscy
interweniują także, kiedy obecność zwierząt w przestrzeni miejskiej może stanowić
zagrożenie dla mieszkańców. Zwierzęta odwożone są do lecznic, schroniska czy zoo.
Rok rocznie wpływa coraz więcej zgłoszeń dot. zwierząt, a w szczególności psów.
Funkcjonariusze wyjeżdżający w rejon działań wyposażeni są w specjalny czytnik
służący do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa. Dzięki wykorzystaniu takiego
urządzenia zagubione zwierzęta trafiają bezpośrednio do właściciela, zamiast do
schroniska.

783
671
566

568

577

170

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

Wykres 6: Interwencje ekopatrolu- porównanie lat 2013- 2018

ROK 2018
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Funkcjonariusze w 2018 r. podjęli 783 interwencje dotyczące zwierząt w wyniku
których:
•

odłowiono i zwrócono właścicielom - 86 psów

•

do schroniska przekazano - 62 psy

•

wyłapano i przekazano do lekarza weterynarii - 12 psów

•

przeprowadzono 35 kontroli warunków trzymania psa

•

wyłapano i przekazano do lecznicy weterynaryjnej - 26 kotów

•

wyłapano i przekazano właścicielowi

•

przekazano do lecznicy weterynaryjnej

- 3 koty
- 36 ptaków

( w tym 4 do ptasiego azylu w warszawskim zoo)
•

interwencje w stosunku innych zwierząt: dziki- 17 interwencji, sarna- 6, wąż3, królik- 1,jeż- 4, lis-1, kozioł- 1, nietoperz- 1, kuna-1

•

Martwe zwierzęta przekazane do Związku Międzygminnego Zachodnie
Mazowsze- 70

•

202 interwencje- dotyczyły niezachowania środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia
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Ciekawe interwencje ekopatrolu.

•

Uratowany

piesek wrócił do
właściciela.
17.09. ok. godz. 8:45 mieszkaniec Milanówka poinformował, że przemieszczając się
ulicą Ptasią usłyszał niepokojące wycie psa. Poprosił o przyjazd patrolu i sprawdzenie
przyczyny. Osoba zgłaszająca podejrzewała, że pies może być w poważnych
tarapatach. Patrol Straży Miejskiej udał się w opisywany rejon. W trakcie lustracji
terenu okazało się, że przypuszczenie zgłaszającego było słuszne – kundelek zabłąkał
się i wpadł do studni. Nie mógł się z niej samodzielnie wydostać. Wyciągnięcie
wyziębionego zwierzęcia wymagało użycia specjalistycznego sprzętu. Strażnicy
Miejscy wezwali załogę Straży Pożarnej i za pomocą dostępnych środków pomagali
wyczerpanemu zwierzęciu utrzymać się nad wodą. Strażacy Pożarni wydostali pieska
i przekazali go Strażnikom Miejskim. Teren zabezpieczono, a kundelek został
przewieziony do lecznicy weterynaryjnej, gdzie została mu udzielona niezbędna
pomoc. Ustalono, że zwierzę ma chip i skontaktowano się z właścicielem. Jeszcze
tego samego dnia piesek wrócił do zaniepokojonego opiekuna.
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• Nieproszony
gość na ul.
Średniej.
27 lipca około godz. 13:15 mieszkanka Milanówka z ul. Średniej powiadomiła
dyżurnego Straży Miejskiej, że na oknie w piwnicy jej domu zadomowił się
wąż. Kobieta twierdziła, że widziała jak zwierzę wpełza z ogrodu na okno piwnicy
i ma ponad metr długości. Zadysponowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie.
Funkcjonariusze dostrzegli ciemną sylwetkę zwierzęcia, które sprawnie ukryło się
w szczelinie między uchylonym oknem, a parapetem. Strażnicy mogli bazować tylko
na opisie zgłaszającej, która jako jedyna widziała węża w całej okazałości. Działania
utrudniała nie tylko struktura pomieszczenia, jaką na kryjówkę wybrał gad –
zabudowa skutecznie uniemożliwiała mu wydostanie się z piwnicy do ogrodu.
Problemem był także brak dostatecznego oświetlenia. Latarki trzeba było używać
w taki sposób, aby nie stresować gada. Każdy nieodpowiedni ruch mógł wypłoszyć
zwierzę w stronę gabarytów przechowywanych w piwnicy. W postępowaniu podjęto
największe środki ostrożności. Okres wakacyjny to czas, w którym bardzo często
nieodpowiedzialni opiekunowie porzucają egzotyczne zwierzęta. Próba odłowienia
zwierzęcia przy udziale specjalisty okazała się skuteczna. Nieproszonym gościem
okazała się samica zaskrońca o długości ok. 120 cm. Zwierzę zostało wypuszczone do
swojego naturalnego środowiska.

Str. 25
sssssss

Kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych

Jakość powietrza i walka ze smogiem stanowią ważne kwestie dla
mieszkańców naszego miasta. Na 268 interwencji dotyczących spalania odpadów
w piecach grzewczych 246 zgłosili sami mieszkańcy.
Uprawnienia do kontroli palenisk posiadają wszyscy milanowscy strażnicy.
Specjalne upoważnienie w tym zakresie wydaje Burmistrz Miasta Milanówka
w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Funkcjonariusze są
upoważnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona
jest działalność gospodarcza oraz od godz. 6 do 22 na pozostałe tereny w celu
przeprowadzenia kontroli. Funkcjonariusze w trakcie interwencji mogą pobierać
próby popiołu z pieców, które następnie zostają poddane analizie.
W pierwszej kolejności funkcjonariusze sprawdzają palenisko oraz jego otoczenie pod
kątem śladów, wskazujących na obecność niedozwolonego paliwa bądź materiału.
Wszystkie

czynności

są

podejmowane

zgodnie

z

przyjętym

algorytmem

postępowania, który przewiduje:
1. przedstawienie podstawy prawnej i faktycznej podejmowanych czynności,
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2. poinformowanie o odpowiedzialności karnej, wynikającej z dyspozycji art.
225 KK.,
3. wstępne oględziny okolicy kontrolowanej instalacji (potwierdzenie lub
wykluczenie obecności niedozwolonego paliwa lub materiału),
4. pomiar

wilgotności

spalanego

drewna,

wykonany

certyfikowanym

urządzeniem (wilgotnościomierz HIT-3)
W przypadku uzasadnionego podejrzenia współspalania odpadów:
5. wezwanie do okazania certyfikatu lub innego dokumentu, dotyczącego
pochodzenia i charakterystyki stosowanego paliwa,
6. pobranie próbek spalanego materiału, celem przekazania do analizy
przeprowadzanej przez podmiot zewnętrzny.

W 2018 roku funkcjonariusze podjęli 268 interwencji związanych ze spalaniem
odpadów w piecach grzewczych.( Rok 2016- 125 interwencji, 2017- 330 interwencji)
W trakcie przeprowadzonych kontroli strażnicy pobrali 7 próbek, nałożyli 3 mandaty
karne, sporządzili 1 wniosek o ukaranie, udzielili 14 pouczeń, wydano polecenia
zmiany materiału opałowego.
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9. Osoby nietrzeźwe
Podjęcia osób nietrzeźwych to waży element pracy straży miejskiej wynikający
z konieczności oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu. Działania strażników
miejskich mają na celu zarówno ochronę zdrowia i życia osób w stanie upojenia
alkoholowego, jak i ograniczenie w przestrzeni publicznej zachowań niebezpiecznych
lub nieobyczajnych. Interwencje podejmowane przez strażników miejskich w istotny
sposób odciążają w tym zakresie działania służb medycznych i Policji.
W 2018 roku podjęto 315 interwencji, które dotyczyły osób pod wpływem alkoholu,
w tym:
•

do miejsca zamieszkania przewieziono 30 osób

•

Pogotowiu Ratunkowemu przekazano 18 osób

•

w PDOZ osadzono 15 osób

•

Patrolowi Policji przekazano 18 osób

•

Pod opiekę innej osoby przekazano 12 osób

•

82 osoby nie potrzebowały pomocy, oddaliły się o własnych siłach
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10. Pomoc bezdomnym

Strażnicy miejscy w całym
mieście prowadzą regularne kontrole
pustostanów,
i

innych

altan
miejsc

działkowych
gdzie

mogą

przebywać osoby bezdomne.
Funkcjonariusze docierają do osób
bezdomnych sprawdzają czy nie
potrzebują one pomocy. Udzielają
również informacji o możliwościach wsparcia socjalnego, a w razie konieczności
pomagają w dotarciu do ośrodka czy noclegowni. Ponadto jeśli tylko zachodzi taka
konieczność udzielana jest pomoc przedmedyczna, a w uzasadnionych sytuacjach
wzywane pogotowie ratunkowe.
W 2018 r. funkcjonariusze przeprowadzili 351 kontroli miejsc przebywania
bezdomnych.
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11. Osoby ujęte podejrzane o dokonanie
czynów zabronionych
Działania
doprowadziły

patrolowo-interwencyjne
w 2018 r. do ujęcia przez

strażników miejskich 15 osób podejrzanych o
popełnienie czynów zabronionych. Osoby takie
były niezwłocznie przekazywane Policji. Taki
algorytm działań reguluje Ustawa z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

Kilka ciekawych interwencji.
• Kierowca z promilami – szarża ulicami miasta.
Noc z 17 na 18 lutego okazała się pechowa dla kierowcy Subaru, który ok. godz. 20:20
z impetem wjechał w sygnalizator świetlny na skrzyżowaniu ulic Grudowskiej
i Królewskiej. Zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Operator bezzwłocznie
przekazał informację dyżurnemu Straży Miejskiej, który zadysponował na miejsce
swój patrol. Dalsza obserwacja zdarzenia oraz kierowcy, wzbudziła u pracownika
centrum monitorowania uzasadnione wątpliwości, co do trzeźwości mężczyzny.
Sprawca kolizji widząc nadjeżdżający, oznakowany radiowóz, wsiadł do swojego auta
i zaczął oddalać się z miejsca zdarzenia. Ścisła współpraca z operatorem
i zdecydowane działania strażników, pozwoliły na ujęcie sprawcy i przekazanie go
Policji. Pierwsze badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wskazało
2,10 promila. W kolejnej próbie odnotowano 2,15 promila w wydychanym powietrzu.
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• Złodziej roweru ujęty.
29.04.2018 r. do siedziby Straży Miejskiej ok. godz. 19:00 stawił się mężczyzna, który
poprosił strażników o pomoc. Poinformował funkcjonariuszy, iż między 15:15,
a godz. 17:00 ktoś ukradł mu nowy rower, który pozostawił przy ul. Żabie Oczko.
Wartość przedmiotu pokrzywdzony określił na kwotę ok. 2 tys zł. Operator
monitoringu przystąpił do analizy nagrań zgodnie ze wskazaniami zgłaszającego.
W trakcie czynności zlokalizowano młodego mężczyznę, który o godz. 15:55 porusza
się opisanym rowerem – przejeżdża ulicą Żabie Oczko w stronę Słowackiego i skręca
w stronę ul. Ludnej. Zapis z kamer i ich późniejsza obróbka pozwoliły ustalić, że
sprawca miał już konflikty z prawem i jest dobrze znany funkcjonariuszom Straży
Miejskiej. Materiał zabezpieczono i niezwłocznie przekazano Policji celem
zatrzymania sprawcy kradzieży. Ok godz. 19:45 pracujący operator monitoringu
zauważył na jednej z kamer podejrzanego, który przemieszcza się ul. Piłsudskiego
w pobliżu sklepu „Żabka”. Informacja została natychmiast przekazana dyżurnemu,
który samodzielnie podjął skuteczną interwencję ujęcia sprawcy. Ujęty przyznał się
do kradzieży. W plecaku młodego mężczyzny stwierdzono części rowerowe.
W trakcie późniejszych czynności prowadzonych wspólnie z Policją, na posesji
sprawcy odnaleziono również kompletną ramę i osprzęt skradzionego roweru.

•
Zdewastowany bankomat,
sprawna interwencja i ujęci
sprawcy.
W nocy z 13/14.05.2018 r. ok. godz.
1:25 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, które brzmiało: „ul. Krakowska
11 dwóch mężczyzn próbuje sforsować zabezpieczenia stojącego tam bankomatu.”
Funkcjonariusze niezwłocznie udali się we wskazany rejon. Na miejscu potwierdzili
zdarzenie, jednak sprawcy zdążyli już zbiec. Oczom strażników ukazał się kompletnie
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zdewastowany bankomat – przedni panel został doszczętnie zniszczony. Poza tym
urządzenie zostało sprawnie odłączone od zasilania. Nieopodal strażnicy
zabezpieczyli ok. 4 metrowej długości pręt, za pomocą którego sprawcy zamierzali
dostać się do zawartości urządzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce przed
dostępem osób postronnych, rozpoczęli poszukiwania.

W tym czasie operator

monitoringu analizował nagrania klatka po klatce. W trakcie poszukiwań pomocne
okazały się także informacje przekazane przez pracowników pobliskiej budowy.
Około 100 m.

od miejsca zdarzenia strażnicy zlokalizowali

mężczyzn,

odpowiadających rysopisowi. Z zachowaniem najwyższych środków ostrożności,
udali się w pościg i po kilkudziesięciu metrach mundurowi obezwładnili
zaskoczonych interwencją obu mężczyzn. Osoby posiadały przy sobie przedmioty,
które jednoznacznie wskazywały na próbę sforsowania zabezpieczeń bankomatu. Przy
podejrzanych stwierdzono kartę z wydrukami kodów, bankomatową płytę CD oraz
instrukcję obsługi z indywidualnym numerem seryjnym. Ten sam wyróżnik znajdował
się na urządzeniu oraz na skradzionej z wnętrza płycie CD. Funkcjonariusze
zabezpieczyli miejsce do czasu przyjazdu policyjnych techników. W związku z próbą
kradzieży z włamaniem, osoby wraz z zabezpieczonymi dowodami zostały
przekazane Policji do dalszych czynności.

• Kolejny kierowca z „promilami”
ujęty przez strażników.
Błyskawiczny
i

sprawna

przepływ
współpraca

informacji
Policji

i Milanowskiej Straży Miejskiej doprowadziły do ujęcia kolejnego nietrzeźwego
kierowcy na ulicach Milanówka.
W dniu 24.05.2018 r. ok godz. 13:10 dyżurny Straży Miejskiej przyjął informację, że
w okolicy ulic Spacerowej i Królowej Jadwigi, kierujący czerwonym Fiatem Uno
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uderzył z impetem w kapliczkę i słupek ogrodzeniowy. Strażnicy niezwłocznie
przemieścili się we wskazany rejon. Na miejscu interwencji zastali kierującego, który
jeszcze zza kierownicy przyglądał się zniszczeniom, których dokonał. Mężczyzna,
uprzedzając pytania strażników, energicznie i zdecydowanie odmówił pomocy
lekarskiej. W trakcie rozmowy, funkcjonariuszy zaniepokoił stan mężczyzny i nie
było to w żadnym wypadku związane z konsekwencjami kolizji. Sprawca gubił się
w zeznaniach, miał wyraźne kłopoty z utrzymaniem równowagi, kiedy chciał opuścić
samochód. Jeden ze strażników wyczuł wyraźną woń alkoholu i w obawie przed
oddaleniem się mężczyzny, zabezpieczył kluczyki rozbitego pojazdu. Na miejsce
przybył patrol Policji. Podjęte przez strażników kroki okazały się słuszne – pierwsze
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wskazało ponad 3 promile.

•

Nieletni

zniszczyli

auto na ul. Piłsudskiego.
W nocy z 23 na 24 lipca ok.
godz.

3:20

dyżurny

Straży

Miejskiej został powiadomiony przez mieszkańca, że z okolic ul. Piłsudskiego
dobiega niepokojący hałas i dźwięk tłuczonego szkła. Zadysponowany patrol
niezwłocznie udał się w rejon wskazany przez zgłaszającego. Na miejscu
funkcjonariusze stwierdzili pojazd Opel, który posiadał rozległe uszkodzenia m.in.
potłuczone szyby, wyłamane drzwi pasażera, uszkodzony błotnik i wgnieciony dach.
Funkcjonariusze przystąpili do wnikliwej kontroli okolicy zdarzenia. Już po chwili
strażnicy zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy na widok patrolu zaczęli
uciekać ulicą Prostą. Po krótkim pościgu osoby zostały ujęte. Sprawcami czynu
zabronionego okazało się dwóch nieletnich, którzy przyznali się do zniszczenia
zaparkowanego auta. Wezwano patrol Policji, który po zakończonych czynnościach
przekazał sprawców pod opiekę rodzicom.
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12. Profilaktyka
Straż Miejska w Milanówku od kilku lat prowadzi szeroko rozumianą działalność
profilaktyczną. W 2018 roku przeprowadziliśmy zajęcia w szkołach i przedszkolach,
w trakcie których uczyliśmy bezpiecznych zachowań, najmłodszych zapoznawaliśmy
z obowiązującymi przepisami, szczególnie dotyczącymi poruszania się po drogach.
Funkcjonariusze

straży

miejskiej

uczestniczą

w

działaniach

akcyjnych

i zabezpieczeniach takich jak:
•

„Bezpieczna droga do szkoły” – zabezpieczenie najbardziej niebezpiecznych
przejść dla pieszych. Przed rozpoczęciem roku szkolnego strażnicy miejscy
przeprowadzili kontrole infrastruktury m.in. drogowej w pobliżu szkół, a wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego przez pierwsze dwa tygodnie w godzinach
porannych pomagali bezpiecznie dojść dzieciom do szkoły.

•

„Lato w mieście” i „Zima w mieście” – zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
które w okresie wakacyjnym lub zimowych ferii spędzają czas na terenie
miasta.
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Podjęte przez funkcjonariuszy zadania to przede wszystkim:

•

WOŚP- po raz kolejny funkcjonariusze

uczestniczyli w finale zorganizowanym w ZSG
nr1, przy przygotowanym stoisku strażnicy
zapoznawali

uczestników

bezpieczeństwa

oraz

z

zasadami

rozdawali

pakiety

odblasków
•

"Stoi przy drodze na jednej nodze" - zajęcia cieszące się największą
popularnością wśród nauczycieli, adresowane do uczniów klas I szkół
podstawowych - celem głównym zajęć było przestrzeganie zasad
bezpiecznego poruszania się po ulicy.
•
Dzień Dziecka ze Strażą Miejską.
W niedzielę 3 czerwca wraz z dziećmi
funkcjonariusze świętowali ich święto.
Parku

„Zielony

Dołek”,

nasz

W
nowy

funkcjonariusz Boguś zapraszał wszystkich
milusińskich do zabawy. Tego dnia każde
dziecko – i duże i małe, mogło spróbować
swojego szczęścia i zakręcić kołem fortuny.
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•

"Bądź

Bezpieczny"

organizowanie

dla

szkolne

-

milanowskiej
społeczności

współzawodnictwa w zakresie poprawy
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Straż Miejska kolejny raz zaprosiła
uczniów

klas

IV-VI

szkół

podstawowych do udziału w konkursach.

•

Bezpieczne Mikołajki

i „Dzień Odblasku 2018”

6 grudnia podobnie jak w roku
ubiegłym na ulicach Milanówka
wspólnie z Policją oraz Ośrodkiem
Pomocy

Społecznej

przeprowadziliśmy wspólną akcję. Podczas swoich czynności funkcjonariusze
sprawdzali trzeźwość kierowców jednocześnie uczulając ich, aby zwracali
szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pieszych
i rowerzystów informowano jak ważne jest noszenie odblasku.

Str. 36
sssssss

Kolejna edycja programu „ Nie bądź bezbronnaobroń się sama”- III – program Straży Miejskiej w Milanówku
adresowany do wszystkich pań, które chciały same zadbać o swoje bezpieczeństwo
na ulicy.

To już trzecia edycja bezpłatnego programu (trwająca od 27.02.18- 22.03.2018),
cieszącego się coraz większym zainteresowaniem mieszkanek Milanówka.
Uczestniczki zajęć nauczyły się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i nie dać się
skrzywdzić napastnikowi. Treningi obejmowały naukę podstawowych technik,
ruchów, pchnięć, uderzeń. Inicjator, instruktor samoobrony i sportów walki, a zarazem
funkcjonariusz milanowskiej Straży Miejskiej, kładł nacisk przede wszystkim na
opanowanie i nauczenie się właściwych algorytmów w sytuacji zagrożenia. Instruktor
omawiał jak prawidłowo wykonać pady, uderzenia, dźwignie, czy chwyty. Zajęcia
cieszyły się ogromną popularnością – to pierwsza edycja, w której spotkania
zorganizowane były dla dwóch grup.
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13. Dodatkowe działania
Nasze działania to nie tylko złożone programy profilaktyczne, stanowcze działania,
sankcyjność, to również wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców, aktywne
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w mieście, kwestach, festynach,
prezentowanie dzieciom i młodzieży sposobów spędzania wolnego czasu.

•

Akcja prewencyjna ,, Oznakuj

swój rower” prowadzona przez Straż
Miejską

w

Milanówku

polega

na

znakowaniu rowerów w celu:
- zapobieżenia ich kradzieży
- identyfikacji odnalezionych rowerów

•

Podczas

mrozów

strażnicy

pomagali uruchomić auto. Dzięki temu,
że działamy przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu, kierowcy o każdej porze
mogą skorzystać z pomocy w zimowych
problemach z odpaleniem samochodu.
Tak jak w poprzednich latach, strażnicy przy pomocy specjalnego startera pomagali
uruchomić auta mieszkańcom Milanówka. W roku 2018 mieszkańcy 45 razy
skorzystali z takiej formy pomocy.
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• „Przyjdź

i

poczęstuj

się

odblaskiem – świeć przykładem !”
Celem akcji było zachęcenie jak
największej liczby pieszych do
korzystania

z

elementów

odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale
również

w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub niedostatecznie

oświetlonych odcinkach drogach. Nieprzypadkowo przy siedzibie Straży Miejskiej
„wyrosła odblaskowa choinka”.
Naszą akcją „Przyjdź i poczęstuj się
odblaskiem – świeć przykładem !”
zainteresowali się licznie nie tylko
mieszkańcy Milanówka.
19 grudnia 2018 gościliśmy ekipę
telewizyjną,

która

przedstawiła

( Kurier Mazowiecki, Teleexpress)

nasze

przedsięwzięcie

całej

Polsce.
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14. Nasze kwalifikacje

Od 11 listopada mamy w swoich
szeregach dwóch funkcjonariuszy, którzy
ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
KPP to najbardziej zaawansowany kurs
z zakresu pierwszej pomocy, jaki może
ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony
w przepisach prawa, a prowadzić go mogą wyłącznie uprawnione podmioty. Kurs
z założenia przeznaczony jest dla jednostek związanych z ratownictwem, takich jak:
PSP i OSP, WOPR, GOPR, Policja, Straż Gminna, jednostki ochrony
przeciwpożarowej, jednostki i podmioty współpracujące z systemem PRM oraz osoby
pracujące przy zabezpieczeniach medycznych imprez masowych.
Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po zdaniu którego uczestnik
utrzymuje tytuł ratownika zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie
Medycznym.
Funkcjonariusze zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt do ratowania życia
i zdrowia mieszkańców Milanówka.
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15. Na zakończenie
W życiu strażnika zdarzają się chwile zabawne, niezwykłe czy zaskakujące. Należy
jednak pamiętać, że jest to zaledwie kilka spośród tysięcy interwencji, jakie rocznie
podejmuje straż miejska. Interwencji trudnych, wymagających ofiarności, wysiłku,
cierpliwości, a często też odporności na nieprzychylny odbiór społeczny niektórych
strażniczych obowiązków.

.

