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Słowo od Komendanta
Szanowni Państwo
Po raz kolejny oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z działalności
podległej mi Jednostki jaką jest Straż Miejska.
Zarówno dla mnie jak i dla wszystkich pracowników Straży Miejskiej
w Milanówku był to okres wytężonej pracy na rzecz poprawy porządku i
spokoju publicznego. Niniejsze opracowanie powinno pozwolić Państwu
poznać zakres spraw jakimi na co dzień się zajmujemy.
Z roku na rok rośnie liczba zdarzeń, w których jesteśmy proszeni przez
mieszkańców o pomoc, radę czy interwencję. Współpraca z mieszkańcami była,
jest i będzie jednym z głównych priorytetów jakie przyświecają nam
w codziennej pracy.

Izabela Koźbiał
Komendant
Straży Miejskiej w Milanówku

Str. 02
sssssss

1. Ustawowe zadania
Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające
z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Do zadań straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45
ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w
miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

Str. 03
sssssss

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb gminy.
Do obowiązków strażnika należy:
1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń
przełożonych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,
przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
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2. Pracownicy
Na koniec roku 2019 w szeregach Straży Miejskiej zatrudnionych było 20 osób
w tym 15 umundurowanych funkcjonariuszy oraz 5 pracowników cywilnych
(w tym 4 operatorów monitoringu miejskiego)
Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach *
Lp.

Stanowisko
Pełny etat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komendant
Zastępca
Komendanta
Kierownik
Starszy
inspektor
Inspektor
Młodszy
inspektor
Strażnik
Młodszy
strażnik
Razem
strażnicy
Stanowiska
urzędnicze

Etaty
½ etatu

Inny wymiar

1
1
1
5
3
1
1
2
15
1

11

Stanowiska
pomocnicze i
obsługi

3

3/5 etatu

12

Liczba etatów
ogółem

19

3/5

*nie uwzględniono wakatów
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3. Wyniki statystyczne Straży Miejskiej
w Milanówku
Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych jest elementem mającym
wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Rozpoznanie oraz charakterystyka
miejsc występowania niepożądanych zjawisk, a także trafne zadaniowane służb
patrolowych i ścisła współpraca z operatorami miejskiego monitoringu to główne
czynniki pozwalające wypełnić to zadanie. Strażnicy miejscy przez cały ubiegły rok
patrolowali milanowskie ulice zwracając szczególna uwagę na przypadki zakłócania
spokoju i porządku publicznego. W omawianym okresie (podobnie jak w roku
poprzednim) położono szczególny nacisk na działanie własne patroli ( podejmowanie
interwencji

z własnej inicjatywy, wykonywanie kontroli miejsc zagrożonych)

Zadania Straży Miejskiej

Str. 06
sssssss

3.1. Interwencje i zgłoszenia.
Zgłoszenia od mieszkańców
Z 11890 interwencji 3428 zgłoszeń pochodziło od mieszkańców.
1. Interwencje własne-4663
2. Zlecenia mieszkańców- 3428
3. Zlecenia dyżurnych- 1396
4. Zgłoszenia monitoringu- 1752
5. Zgłoszenia innych instytucji- 540
6. Zlecenia Policji- 111
4%
15%

1%

12%

29%

39%

Interwencje własne

Zgłoszenia mieszkańców

Zlecenia dyżurnego

Zgłoszenia monitoringu

Zgłoszenie innych insytucji

Zlecenia Policji

Wykres 1: Źródła zgłoszeń przyjętych przez Straż Miejską w Milanówku w 2019 roku.

Zgłoszenia mieszkańców obrazują z jakimi problemami zwracają się do nas
najczęściej. Zgłoszenia w 2019 roku dotyczyły : zwierząt -761, nieprawidłowego
parkowania- 681, bezpieczeństwa i porządku publicznego- 475, spalania odpadów351, awarii- 294, osób nietrzeźwych- 187, porządku na terenie gminy- 159,
spożywania alkoholu i palenia art. tytoniowych- 84 zgłoszeń, wszystkie pozostałe436.
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Interwencje własne przeprowadzone przez patrole Straży
Miejskiej.
W 2019 roku funkcjonariusze straży miejskiej podjęli 4663 interwencji własnych
w tym przeprowadzono 1270 kontroli miejsc zagrożonych.

33
136

57

58

19
207

1538

412
269
245
419
1270

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

Wykres 2: Działania własne strażników- 2019 r.
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W ramach wykonywania ustawowych zadań funkcjonariusze w 2019 roku nałożyli
126 mandatów karnych, sporządzili 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,
pouczali lub zastosowali środki oddziaływania wychowawczego wobec 1227 osób.
Strażnicy

miejscy

podejmowali

interwencje

w

stosunku

do

osób

spożywających lub usiłujących spożywać alkohol w miejscach gdzie jest to
zabronione. W roku 2019 funkcjonariusze ujawnili 1166 wykroczeń związanych
z

nieprzestrzeganiem

przepisów

Ustawy

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Strażnicy nałożyli 55 mandatów karnych, pouczyli
107 osób oraz skierowali 2 wnioski do sądu.

spożywanie/ usiłowanie spożycia
alkoholu w miejscu objetym zakazem

55

wykroczenia drogowe

23

zakłócanie porządku publicznego (art.
51par 1 i 2 KW)

16

niezachowanie środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia (art. 77 KW)

13

zanieczyszczenie lub zaśmiecenie
miejsca dostępnego dla publiczności
(art. 145 KW)

9

spalanie odpadów

5

pozostałe

5

Wykres 3: Charakterystyka wykroczeń za które zostały nałożone mandaty karne w 2019 roku

Str. 09
sssssss

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

2

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

-

- pojazdy usunięte z drogi

2

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

-

3.

pojazdy odnalezione

-

4.

osoby doprowadzone do izby
wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

40

5.

ujawnione przestępstwa

5

6.

osoby ujęte i przekazane Policji

16

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.
345

-
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4. Zabezpieczenia – bezpieczeństwo
imprez
Funkcjonariusze Straży Miejskiej również w 2019 roku brali czynny udział
w zabezpieczaniu ładu i porządku publicznego podczas imprez kulturalnych,
sportowych, jak również uroczystości kościelnych i państwowych
•

Uroczystości państwowe- 6

•

Uroczystości kościelne- 5

•

Uroczystości szkolne- 4

•

Uroczystości miejskie- 5

•

Imprezy kulturalno- rozrywkowe- 18

Zdjęcie 1 : Warta honorowa, uroczystości 3 Maja
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Zdjęcie 2 : Godzina W- 1 sierpnia 2019

Zdjęcie 3: 75 rocznica tragicznej śmierci oficerów Armii Krajowej
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Zdjęcie 4: Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Zdjęcie 5: Warta honorowa- Lasek Pondra- magazyn broni
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Zdjęcie 6: Zabezpieczenie procesji Bożego Ciała

Zdjęcie 7: Zabezpieczenie Orszaku Trzech Króli

Zdjęcie 8:Zabezpieczenie ,,Bieg stonogi”
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5. Monitoring

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do zapewnienia porządku i spokoju
w Milanówku jest monitoring wizyjny .
W 2019 roku na podstawie zdarzeń zarejestrowanych przez kamery monitoringu
podjęto 1752 interwencji, nałożono 54 mandaty karne, pouczono 233 osoby,
skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Praca operatora monitoringu to nie tylko śledzenie obrazu kamer, ale również
przygotowywanie zgromadzonych materiałów dla organów uprawnionych.
W 2019 roku zabezpieczono i przekazano 45 nagrań.
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6. Ekopatrol
Funkcjonariusze niezmiennie od 2013 roku działają, gdy zagrożone jest życie
i zdrowie zwierząt znajdujących się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Praca
i zaangażowanie strażników ogranicza zjawisko bezdomności zwierząt.
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

808

671
566

568

577

170

ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

Wykres 4: Interwencje ekopatrolu- porównanie lat 2013- 2019

Funkcjonariusze w 2019 r. podjęli 808 interwencji dotyczących zwierząt w wyniku
których:
•

odłowiono i zwrócono właścicielom - 60 psów

•

do schroniska przekazano - 25 psów
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•

przeprowadzono 44 kontrole warunków trzymania psa

•

wyłapano i przekazano do lecznicy weterynaryjnej - 26 kotów

•

76 interwencji- dotyczyło rannych ptaków

•

interwencje w stosunku innych zwierząt: dziki- 26 interwencji, , paw- 7,
wiewiórka- 6, kuna-6, sarna- 5, dzikie kaczki- 5, jeż- 4, wąż- 3, żółw- 2,
królik- 1, koza- 1, nietoperz- 1.

•

Martwe zwierzęta przekazane do Związku Międzygminnego Zachodnie
Mazowsze- 60

•

179 interwencji- dotyczyło nie zachowania środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia
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Ciekawe interwencje ekopatrolu.
• Usunięcie nietoperzy – walka o życie ssaków.

08.03.2019 r. mieszkaniec Milanówka poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że
na terenie swojej posesji, a dokładniej na strychu domu, zlokalizował i wyłapał ok. 30
nietoperzy. Zwierzęta umieścił w pojemniku po farbie i oczekiwał na patrol celem
odebrania ssaków. Po treści zgłoszenia było wysoce prawdopodobne, że zwierzęta
znajdowały się jeszcze w stanie zimowej hibernacji. To stan organizmu, służący
oszczędzaniu energii – ciało nietoperza obniża się do temperatury otoczenia. Podczas
każdego obudzenia zwierzę rozgrzewa się, a to kosztuje ogrom zapasów energii.
Każde dodatkowe przebudzenie zimą, to bezpośrednie zagrożenie jego życia!
Zapasów może nie starczyć do wiosny. Funkcjonariusze Straży Miejskiej odebrali
zwierzęta, które zostały natychmiast umieszczone w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt, celem udzielenia specjalistycznej opieki. Po weryfikacji okazało się, że
nietoperze należą do gatunku Borowiec Wielki (Nyctalus noctula) i zgodnie
z przepisami szczegółowymi są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Zainicjowane przez
Straż Miejską czynności wyjaśnią, czy nie doszło do naruszeń określonych w par.6
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt.
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• Zagubiona „kacza rodzina” wróciła do naturalnego
środowiska.

W dniu 29 kwietnia miała miejsce niecodzienna interwencja z udziałem Ekopatrolu
Straży Miejskiej w Milanówku. Mieszkaniec poinformował dyżurnego, że na terenie
targowiska miejskiego porusza się dzika kaczka wraz ze swoimi młodymi. Sytuacja
była o tyle niebezpieczna, że młode kaczuszki, nieświadome czyhającego zagrożenia
wychodziły na jezdnię, co mogło skończyć się dla nich tragicznie.
W związku z realnym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezbronnych zwierząt,
ekopatrol podjął próbę odłowienia.
W pierwszej fazie działań strażnicy skierowali zwierzęta w wyznaczone miejsce, które
ograniczy zagrożenie, a jednocześnie da możliwość sprawnego odłowu. W trakcie
interwencji niezbędna była pomoc łowczego, który dysponował specjalistycznym
sprzętem. Wszystko po to, aby w trakcie czynności nie doszło do zranienia młodych
lub samicy. Bez uszczerbku wyłapano całą kaczą rodzinę (9 młodych i ich „mama”),
którą uwolniono w bezpiecznym, naturalnym środowisku.
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• ,, Słynna koza” z Milanówka

10.07 dyżurny Straży Miejskiej został powiadomiony przez mieszkankę
o zwierzęciu, które potrzebuje pomocy funkcjonariuszy. Omawianym zwierzęciem
miała być koza, która zaplątała się w smycz na terenie jednej z posesji w Milanówku.
Patrol niezwłocznie udał się pod wskazany adres. Na miejscu zastano opisane zwierzę.
Tylne racice były zawinięte w smycz automatyczną typu „flexi”. W czasie czynności
prowadzonych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej, kończyny zostały odplątane
przez właściciela. Po uwolnieniu kończyn zwierzęcia, dalsze zadania strażnika
skupiały się na rozmowie z właścicielem i weryfikacji warunków przetrzymywania
zwierzęcia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zarówno opiekun kozy jak i obecna
na miejscu zgłaszająca mieli sobie dużo do powiedzenia. Właściciel przedstawiał
historię uratowania „pupila”, a zgłaszająca krzykiem wydawała właścicielowi
polecenia. Takie sytuacje mogą powodować nie tylko wydłużenie podejmowanych
czynności. Nerwowa atmosfera może prowadzić do znacznego ograniczenia
przekazywanych wiadomości.
Portale społecznościowe obiegła informacja, że strażnicy miejscy zakończyli
czynności na miejscu i wszystko było zgodne z prawem. Działania obecnego na
miejscu funkcjonariusza sprowadzały się do zdobycia jak największej ilości danych,
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dotyczących

warunków

bytowych

zwierzęcia.

Czynności

obligatoryjnie

dokumentowane są w notatniku służbowym oraz notatce, mającej status dokumentu
urzędowego. Notatka, uwzględniająca okoliczności podjętej interwencji inicjuje
dalsze czynności – w tym przypadku dalszą kontrolę i zalecenia, co do opieki nad
zwierzęciem.
Już następnego dnia tj. 11.07 strażnicy wraz z pracownikiem Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Zielenią udali się na miejsce, aby dokładniej zbadać sprawę
i porozmawiać z właścicielem w spokojniejszej atmosferze. W trakcie wykonywania
kontroli obecni na miejscu byli również inspektorzy Fundacji „Międzynarodowy Ruch
na rzecz Zwierząt VIVA!”. Stwierdzone uchybienia nie były rażące, a życiu i zdrowiu
zwierzęcia nie zagrażało bezpośrednie niebezpieczeństwo. Fakt zaplątania kopyt miał
charakter incydentalny. Zwierzę było w dobrej kondycji i nie posiadało obrażeń.
Wydano zalecenia co do zmiany niektórych aspektów opieki. Właściciel kozy
zobowiązał się zastosować do wytycznych, co formalnie potwierdził podpisem na
protokole.

• Strażacy i Strażnicy z Milanówka uratowali kunę.

Strażnicy Miejscy i Strażacy z OSP Milanówek wiele razy współpracowali w celu
ratowania życia i zdrowia zwierząt na terenie naszego miasta. 20.07 mieszkaniec
zaalarmował dyżurnego Straży Miejskiej, że z terenu jednej z posesji na ul.
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Mickiewicza dobiegają niepokojące dźwięki. Najprawdopodobniej były to piski
jakiegoś zwierzęcia. Skierowany na miejsce patrol Straży Miejskiej potwierdził, że
przechodzień miał rację- kuna zaplątała się w siatkę bramki do piłki nożnej. Zwierzę
piszczało, szarpało konstrukcję próbując się uwolnić. Miejsce było nasłonecznione,
więc liczyła się każda chwila. Każdy ruch dzikiego zwierzęcia mógł powodować
poważniejsze zaciskanie się siatki. Nie było też wiarygodnych wiadomości,
dotyczących czasu przebywania zwierzęcia w takich warunkach. Na domiar złego na
posesji nikogo nie było. Strażnicy podjęli decyzję o wezwaniu Straży Pożarnej. Sznur
mógł stworzyć tak poważną pułapkę, że niezbędne może być użycie sprzętu będącego
w dyspozycji Strażaków. Jednostka OSP Milanówek przy użyciu sprzętu uwolniła
kunę i przekazała ją Strażnikom Miejskim. Została pilnie przewieziona do
weterynarza . Okazało się, że pomoc przyszła na czas. Po szybkiej rekonwalescencji
„mały pacjent” opuścił placówkę. Cały i zdrowy wrócił na łono natury.

•

„Gwiazdka” bezpiecznie wróciła do domu.

Straż Miejska w Milanówku to jedna z instytucji, do której w pierwszej kolejności
zwracają się zaniepokojeni właściciele zaginionych zwierząt. Tak też było 20 lipca –
do Straży Miejskiej wpłynęła informacja, że zaginęła „Gwiazdka”, 13 letnia suczka
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o rudym zabarwieniu sierści. Ma zamglone prawe oko – źle widzi. Jest chora i na
bieżąco przyjmuje leki.
23.07 mieszkaniec powiadomił strażników, że potrzebuje ich pilnej interwencji. Do
głębokiego rowu melioracyjnego przy ul. Królewskiej miał wpaść pies. Wygląda na
wycieńczonego i nie ma możliwości samodzielnego wyjścia z pułapki. Przy
podejmowaniu tego typu interwencji strażnicy muszą zachować szczególną
ostrożność. Zagrożeniem jest nie tylko schodzenie po ścianie niemal 2 metrowego
rowu, ale także zachowanie zwierzęcia. Pies może się zachowywać nerwowo,
próbując przy tym uciec lub ugryźć. Działania strażników skupiły się na odizolowaniu
psa od zagrożeń, między innymi uniemożliwienie dostania się do przepustu
drogowego, gdzie odłowienie byłoby znacznie trudniejsze. Po zejściu strażników do
rowu, zwierzę zaczęło uciekać i warczeć. Jednak po chwili pies zaufał intencjom
funkcjonariuszy. Nie trzeba było używać chwytaka i grzecznie czekał na założenie
obroży. Po bezpiecznym opuszczeniu pułapki w asyście mundurowych, wstępnemu
oczyszczeniu z brudu, wygląd psa wydawał się znajomy. Funkcjonariusze odnajdując
zwierzę starają się ustalić jego właściciela, aby zaoszczędzić psu stresu związanego
z pobytem w schronisku. Numer telefonu w ogłoszeniu o zaginięciu pokrywał się z
informacją zawartą w chipie. To był strzał w dziesiątkę ! „Gwiazdka” bezpiecznie
wróciła do domu.
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• Wąż „zabłądził” na ul. Wiatracznej.

31 lipca około godz. 12:00 zaniepokojony mieszkaniec Milanówka z ul. Wiatracznej
poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że na terenie jego posesji zadomowił się
wąż. Nie jest w stanie określić jego przynależności gatunkowej. W takich sytuacjach
dyżurny podkreśla, żeby nie podejmować żadnych działań na własną rękę. Najlepiej
nie spuszczać węża z oczu, obserwować go z bezpiecznej odległości i wyznaczyć
strefę bezpieczną dla domowników. Na miejsce został zadysponowany patrol.
Okazało się, że wąż jest w bardzo dobrej kondycji i prawdopodobnie zabłądził na teren
posesji w poszukiwaniu pokarmu. Na szczęście gad nie stanowił zagrożenia dla
domowników i ich pupili na podwórku. „Wędrowcem” okazał się zaskroniec o
pokaźnej długości ok. 110 cm. Strażnicy Miejscy odłowili zwierzę, które zostało
uwolnione w swoim naturalnych środowisku, z dala od zabudowy.
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Kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych

Co roku, w okresie jesienno- zimowym pogarsza się jakość powietrza w
naszym otoczeniu. Niższa temperatura na zewnątrz to wzmożona praca pieców i
kotłów. Część ludzi uważa, że spalanie śmieci w domowych piecach to łatwa,
niekłopotliwa i tania metoda pozbywania się odpadów. Co roku funkcjonariusze
Straży

Miejskiej

przypominają,

że

spalanie

odpadów

komunalnych

jest

wykroczeniem, a powstałe na jego skutek związki są bardzo groźne dla naszego
zdrowia. Pozostałości procesu spalania długo utrzymują się w powietrzu, mają
negatywny wpływ na nasze zdrowie i środowisko.
Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka w oparciu o art. 379 Prawo
ochrony środowiska funkcjonariusze są upoważnieni do wstępu przez całą dobę na
teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od
godz. 6:00 do 22:00 na pozostałe tereny w celu przeprowadzenia kontroli. W związku
z wejściem w życie Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
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i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują także czynności w oparciu o dyspozycję,
wynikającą z art.334 Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu Karnego „Kto osobie uprawnionej do
przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do
pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.”
W 2019 roku funkcjonariusze podjęli 372 interwencje związane ze spalaniem
odpadów w piecach grzewczych.( rok 2016- 125 interwencji, rok 2017- 330
interwencji, rok 2018- 268)
W trakcie przeprowadzonych kontroli strażnicy pobrali 6 próbek, nałożyli 4 mandaty
karne, udzielili 31 pouczeń, wydano polecenia zmiany materiału opałowego.
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7. 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 2019 roku podjęto 229 interwencji, które dotyczyły osób pod wpływem alkoholu,
w tym:
•

do miejsca zamieszkania przewieziono 26 osób

•

Pogotowiu Ratunkowemu przekazano 8 osób

•

w PDOZ osadzono 10 osób

•

Patrolowi Policji przekazano 8 osób

•

Pod opiekę innej osoby przekazano 9 osób

•

94 osoby nie potrzebowały pomocy, oddaliły się o własnych siłach

W 74 przypadkach zgłoszenia nie potwierdziły się , patrole na miejscu nie
zlokalizowały osób pod wpływem alkoholu.
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8. Pomoc bezdomnym

Jednym z najbardziej dramatycznych przejawów wykluczenia społecznego jest
bezdomność. Pozbawia ona człowieka możliwości godnego i bezpiecznego życia,
pracy zawodowej, uczestnictwa we wspólnocie, w kulturze.
W encyklopedycznej definicji bezdomność traktuje się jako brak domu,
miejsca stałego pobytu zapewniającego jednostce lub rodzinie schronienie przed
niekorzystnymi

warunkami

atmosferycznymi,

gwarantującego

poczucie

bezpieczeństwa oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w
danym społeczeństwie za wystarczający ( Nowa Encyklopedia Powszechna , PWN,
1995)
Pomoc osobom bezdomnym zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej należy do zadań
własnych gminy. Pomoc ta może mieć formę udzielenia schronienia, posiłku, ubrania,
a także zasiłku celowego na leczenie. Gminy mogą zlecać wykonywanie tych zadań
organizacjom pozarządowym. Tymczasowe schronienie osobom bezdomnym z terenu
Milanówka udzielane jest w dwóch placówkach : tj. Schronisko Fundacji Uczniowie
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Marka Kotańskiego ,, NIKT NIE JEST SAM” Błonie, Rokitno oraz Stowarzyszenie
Monar Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Oryszewie.
Strażnicy miejscy w całym mieście prowadzą regularne kontrole pustostanów,
altan działkowych, odwiedzają miejsca położone wśród krzaków i zarośli, miejsca
gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.
Funkcjonariusze docierając 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 udzielają

pomocy przedmedycznej, a w

uzasadnionych sytuacjach wzywają pogotowie ratunkowe.
W 2019 r. funkcjonariusze przeprowadzili 241 kontroli miejsc przebywania
bezdomnych, 9 osób przewieziono do ośrodków pomocy.
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9. Osoby ujęte podejrzane o dokonanie
czynów zabronionych
Działania
doprowadziły

patrolowo-interwencyjne
w 2019 r. do ujęcia przez

strażników miejskich 16 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.
• Wózek sklepowy z „ciekawą” zawartością.
21 stycznia około godziny 19:55 podczas
patrolu terenu miasta, strażnicy miejscy
zauważyli dobrze
służbom

lokalnym

mężczyznę.

funkcjonariuszy
sklepowy,

znanego

który

Uwagę

przykuł
ów

wózek
mężczyzna

prowadził. Wózek jednego z popularnych
dyskontów

był

wypełniony

nie

artykułami spożywczymi, ale narzędziami budowlanymi (młot wyburzeniowy i
szlifierka kątowa). Mężczyzna co chwilę zmieniał wersję jak wszedł w posiadanie
przedmiotów. Raz miała być to pożyczona własność „kolegi ze Śląska”, zaś kilka
minut później w przypływie szczerości wyznał, że wózek z zawartością znalazł i
chciał go sprzedać. Osoba wraz ze „znalezionym” sprzętem została przekazana Policji.
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Właściciel, który zidentyfikuje swoje narzędzia powinien zgłosić się do Komisariatu
Policji w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 19.

• Swoją frustrację wyładował na zaparkowanym samochodzie.
Kilka minut później był w rękach strażników.
W nocy z 28 na 29.06.2019 r. ogromną nieodpowiedzialnością wykazał się młody
mężczyzna, poruszający się ulicą Graniczną. Ok godz. 23:05 mieszkaniec Milanówka
poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że nieznany mu sprawca kopie w drzwi
zaparkowanego nieopodal auta. Dyżurny niezwłocznie zadysponował załogę, a
operatorowi monitoringu miejskiego polecił śledzenie dalszych kroków sprawcy i
ewentualne utrwalenie wizerunku. Operator kontrolował bieżący obraz z kamer oraz
odtwarzał zapis, w celu sprawnego wytypowania kierunku przemieszczania się
sprawcy. Szybko zlokalizowano osobę, odpowiadającą rysopisowi. W pobliżu
skrzyżowania ulic Herberta i Piłsudskiego ujęto mężczyznę. Był zaskoczony
obecnością funkcjonariuszy i nie stawiał oporu. Zgodnie z procedurą o szczegółach
zdarzenia zawiadomiono Policję i właściciela auta. Dowody przedstawione i
zabezpieczone w toku czynności spowodowały, że sprawca na miejscu przyznał się
do winy.

• Dewastacja i groźba samobójstwa.
Noc z 19/20.07 była pracowita dla służb na terenie Milanówka. Ok. 1:25 Strażnicy
Miejscy i Policja zostali powiadomieni o poważnym wybryku przy ul. Piłsudskiego.
Okazało się, że młody mężczyzna kopiąc w zaparkowane pojazdy uszkodził poważnie
jeden z samochodów i stojący nieopodal skuter. Świadkowie byli w stanie określić
rysopis sprawcy. Szczegóły zostały przekazane kilku załogom Policji i Straży
Miejskiej. Mimo natychmiastowej akcji sprawca wciąż pozostawał na wolności.
Sytuacja przybrała drastyczny bieg ok. godz. 2:15. Dyżurny Straży Miejskiej odebrał
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informację, że w tej samej okolicy ma biegać mężczyzna z nożem w ręku. Według
informacji Policji, osoba miała przejawiać skłonności samobójcze – miał krzyczeć, że
się zabije. Reakcja mundurowych była błyskawiczna. Na miejsce zostały skierowane
siły i środki odpowiadające powadze zgłoszenia – kilka załóg Policji i patrol Straży
Miejskiej z ratownikiem. Działania skupiły się na odnalezieniu osoby, gdyż przed
przyjazdem funkcjonariuszy młody mężczyzna ponownie szybko się oddalił. W
związku

z

uzasadnionym

podejrzeniem

bezpośredniego

zagrożenia

życia

niezwłocznie przystąpiono do poszukiwań. Działania w pierwszej kolejności skupiły
się na najbliższej okolicy. Przypuszczenia okazały się słuszne – po krótkim czasie
mężczyzna został odnaleziony przez Strażników Miejskich z Milanówka. Wstępne
czynności wskazały, że to ta sama osoba, która zdewastowała auto i skuter. W związku
z groźbami samobójczymi, mężczyzną w pierwszej kolejności musiało się zając
Pogotowie Ratunkowe.

• Nieoczekiwane zakończenie interwencji Strażników Miejskich
i inspektorów fundacji.
1.08 funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali
wezwani na miejsce czynności prowadzonych
przez wolontariuszy Fundacji Międzynarodowy
Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA!. Przy jednym z
bloków na terenie ul. Królewskiej w Milanówku,
wolontariuszki napotkały na trudności przy
przeprowadzeniu czynności, w związku ze zgłoszeniem znęcania się nad zwierzęciem.
Mimo wielu prób kontaktu, nikt nie otwierał drzwi. W środku było wyraźnie „kogoś”
słychać. Często w takich sytuacjach wizyta mundurowych, przedstawienie podstaw,
powoduje umożliwienie prowadzenia dalszych działań przez inspektorów fundacji
przy asyście Straży Miejskiej. Interwencja podjęta równocześnie przez dwa podmioty
gwarantuje nie tylko obiektywność, ale także przyspiesza procedurę związaną ze
zgromadzeniem dokumentacji, dotyczącej potwierdzenia lub wykluczenia znęcania
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się nad zwierzęciem. Po przybyciu na miejsce patrolu Straży Miejskiej sytuacja nie
uległa zmianie. Drzwi do mieszkania wciąż pozostawały zamknięte. Funkcjonariusze
i inspektorzy Fundacji musieli sprawdzić wszystkie możliwości skontaktowania się z
mieszkańcem. W związku z faktem, że lokal znajdował się na parterze, podejmujący
interwencję przeszli na trawnik od strony balkonu. Drzwi balkonowe były otwarte, ale
wejście do części mieszkalnej było zabezpieczone kratą. W takich sytuacjach
pozostaje przełożyć realizację kontroli na inny termin. Pojawiły się jednak
niecodzienne okoliczności przyspieszające realizację interwencji. Na balkonie oprócz
sierści i koca wskazujących na obecność psa, zauważono także … krzaki konopi. W
związku ze „znaleziskiem” wezwano Policję.
W toku dalszych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości, związanych z opieką
nad zwierzęciem. Przybyły na miejsce lokator posiadał jednego psa, którego stan nie
budził zastrzeżeń.
Załoga Policji zabezpieczyła rośliny i prowadzi osobne postępowanie.

• Skuterem na „podwójnym gazie”.
05.08 ok. godz. 23:55 dyżurny Straży Miejskiej
odebrał zgłoszenie mieszkanki Milanówka, że na
ul. Grudowskiej mężczyzna prawdopodobnie „po
spożyciu”

próbuje

oddalić

się

skuterem.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce. Skręcając z ul. Warszawskiej w
ul. Grudowską zauważyli jadący, opisywany jednoślad z zapalonymi światłami.
Mężczyzna widząc radiowóz zjechał na pobocze, wyłączył światła i skuter. Ciężko
określić, czy tym zachowaniem próbował pozostać niezauważony, czy przygotował
się już do kontroli. Na udawanie, że prowadził skuter stojąc obok było już za późno.
Być może, że zgłoszenie mieszkanki i szybka interwencja funkcjonariuszy uprzedziły

Str. 33
sssssss

potencjalną tragedię . Policyjny alkomat wskazał imponujący wynik ok. 2,5 promila
w wydychanym powietrzu. W takim stanie ocena rzeczywistości, związanej z
przemieszczaniem się publiczną drogą jest znacznie ograniczona.

• Podpalacz ujęty „na gorącym uczynku” przez Strażników
Miejskich.
05.10

ok.

godz.

14:40

mieszkaniec

Milanówka poinformował dyżurnego Straży
Miejskiej, że z budynku „Willi Chimera”
wydobywają się gęste kłęby dymu. Patrol,
używając

sygnałów

świetlnych

pojazdu

dźwiękowych

i

uprzywilejowanego

pilnie udał się we wskazane miejsce. Z
wnętrza budynku widać było czerwoną łunę
rozprzestrzeniającego się ognia, a z okien wydobywał się już gęsty, gryzący dym. Po
potwierdzeniu zgłoszenia dyżurny zadysponował załogę Straży Pożarnej, a strażnicy
przystąpili do zabezpieczenia miejsca, sprawdzenia rejonu pod kątem rannych i
poszkodowanych oraz do ujawnienia sprawcy. Szybko rozprzestrzeniający się pożar i
gromadzenie się zainteresowanych osób postronnych wymusiło na strażnikach
podjęcie działań, związanych z udrożnieniem dojazdu dla załóg Straży Pożarnej. W
trakcie wstępnych działań na miejscu pożaru, funkcjonariusze stwierdzili obecność
dobrze im znanego Pawła K., który opuszczał rejon palącego się budynku pokryty
świeżym popiołem. Kiedy załoga OSP Milanówek przystąpiła do gaszenia pożaru,
jeden ze strażników rozmawiał z podejrzanym mężczyzną. Paweł K. był zaskoczony
obecnością funkcjonariuszy. Prawdopodobnie świadomy ciążących na nim dowodów
i faktu, że nie zdążył się oddalić z miejsca, przyznał się strażnikom do podpalenia
budynku. W maju mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania trzech pożarów
niezamieszkałych budynków na terenie Milanówka. Interwencja Strażników
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Miejskich dostarczyła poważnych dowodów organom ścigania. Osoba została
przekazana Policji do dalszych czynności.

• Pożar na ul. Turczynek. Jedną z osób Strażnicy Miejscy
musieli ewakuować siłą.
5.12 ok. godz. 23:15 dyżurny
Straży

Miejskiej

powiadomiony

o

został
szybko

rozprzestrzeniającym
pożarze

na

ul.

Zadysponowano

się

Turczynek.
patrol

w

składzie z ratownikiem i odpowiednim wyposażeniem. Na miejscu okazało się, że
strażnicy miejscy przybyli jako pierwsi. Podjęto działania ewakuacji osób ze strefy
bezpośredniego zagrożenia. Równocześnie zabezpieczono dostęp do obiektu, a
dyżurnemu Straży Pożarnej na bieżąco przekazywano informacje o sytuacji na
miejscu zdarzenia. Po przybyciu Straży Pożarnej, strażnicy skupili się na
zabezpieczeniu działań ratowniczo – gaśniczych. W trakcie prowadzenia ewakuacji
jedną z osób, przebywających w bezpośredniej strefie zagrożenia, strażnicy miejscy
musieli ewakuować siłą.
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10. Profilaktyka
Od 2013 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Milanówku podejmują działania
profilaktyczne, mające na celu edukację dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Rok 2019 przyniósł owocną współpracę ze
Służbą Ochrony Kolei – przeprowadzono serię zajęć w szkołach podstawowych,
dotyczących bezpiecznego poruszania się na obszarze kolejowym.
Ponadto, spośród szerokiej oferty zajęć profilaktycznych, w roku 2019 pedagodzy
zaprosili do swoich szkół funkcjonariuszy, aby omówić poniższe zagadnienia:
- „Do szkoły idę bezpiecznie” – zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się
pieszych po drogach.
- „Jak rozmawiać z nieznajomymi?” – czyli o kontaktach dzieci z nieznanymi im
osobami.
- „Pies – przyjaciel człowieka” – to program zajęć mówiący o tym, jak zachowywać
się przy obcych zwierzętach oraz o obowiązkach właścicieli psów.
- ”Bezpieczne wakacje/ferie” – to po pierwsze zajęcia profilaktyczne,
przeprowadzane w szkołach, których głównym zamierzeniem jest uświadomienie
dzieciom zagrożeń jakie mogą ich spotkać w czasie wakacji. Po drugie to wzmożenie
patroli Straży Miejskiej w rejonach często odwiedzanych przez dzieci i młodzież, jak
na przykład parki, skwery czy basen/lodowisko.
- „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” – udział Strażników Miejskich
w nauce oraz części praktycznej egzaminu na kartę rowerową dla uczniów
milanowskich szkół podstawowych

.
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Oprócz wizytacji z zajęciami profilaktycznymi w szkołach, byliśmy również
zaproszeni na zajęcia do Świetlicy Społecznej, a także gościliśmy u siebie grupy
żłobkowe oraz uczniów szkół podstawowych. W siedzibie Straży Miejskiej uczestnicy
z bliska widzą, jak wygląda praca funkcjonariuszy, jakim sprzętem dysponujemy oraz
nabierają zaufania do instytucji Straży Miejskiej.
Nasze kierunki działań to:
1.

Prewencyjne kontrole miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży szkolnej.

2.

Przeprowadzanie rozmów wychowawczych w rejonie działania.

3.

Eliminowanie zjawisk kryminogennych oraz świadczących o demoralizacji.

4.

Wspomaganie bezpiecznej drogi do szkoły.

5.

Zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciw nieletnim.

6.

Doskonalenie programów profilaktycznych do aktualnych wymagań i potrzeb
zarówno dzieci, jak i pedagogów.
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Podjęte przez funkcjonariuszy zadania to przede wszystkim:
•

WOŚP- Jak co roku, milanowska straż

miejska zagrała razem z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy. Przy naszym stoisku
można było nie tylko wspomóc ogólnopolską
kwestę. Odwiedzającym nas mieszkańcom
służyliśmy

merytoryczną

pomocą-

odpowiadaliśmy na pytania, dotyczące ładu i
porządku w naszym mieście. Podczas
wspólnej zabawy z najmłodszymi, przypominaliśmy o podstawowych
zasadach ruchu drogowego. Dla każdego odwiedzającego mieliśmy skromny
podarunek związany z bezpieczeństwem na drodze.
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•

„Zima w mieście 2019”.
najmłodszych

Spotkania
z

funkcjonariuszami

Straży

Miejskiej od dawna cieszą się dużą
popularnością. Okres przed feriami
zimowymi to doskonały czas na przypomnienie podstawowych zasad,
dotyczących bezpieczeństwa naszych dzieci. Zajęcia zorganizowane w Hali
Sportowej przy ul. Żabie Oczko zebrały ponad 40 uczestników. Dzieci
dowiedziały się, z jakimi sprawami można zwracać się do Straży Miejskiej. Mogły
z bliska obejrzeć sprzęt, wykorzystywany w codziennej pracy strażników. Podczas
licznych gier i zabaw najmłodsi poznali zasady bezpiecznego korzystania z drogi
oraz przypomniały sobie podstawowe numery alarmowe. Na koniec warsztatów
każdy z uczestników otrzymał odblaskowe opaski, które na pewno przyczynią się
do poprawy widoczności niechronionych uczestników ruchu na drogach.
•

„Jak

rozmawiać

nieznajomymi?”
dotyczący

–Blok

zachowań

z

zajęć
wobec

obcych osób.
Uczestnikami byli uczniowie klas
1 – 3 Milanowskiej Prywatnej
Szkoły Podstawowej.
Na

pierwszych

zajęciach

dyskutowaliśmy, jak należy się zachować, gdy na ulicy zaczepia nas ktoś
nieznany oraz kto może udzielić nam pomocy w takiej sytuacji. Druga lekcja
opierała się na ćwiczeniach praktycznych: każdy z uczniów mógł wziął udział
w symulacji, podczas której dzieci zadawały pytania obcej osobie pukającej
do drzwi ich domu. W ten sposób uczyliśmy się jak sprawdzić intencje osoby
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po drugiej stronie drzwi. Wszyscy świetnie się bawiliśmy przy takiej formie
zajęć profilaktycznych.

•

Moje pierwsze „prawo jazdy”.
31.05.2019 r uczniowie milanowskich

szkół

podstawowych

przystąpili

do

praktycznego egzaminu na kartę rowerową.
Aby podejść do pierwszego „prawa jazdy”
dziecko musi mieć ukończone 10 lat, a także pozytywnie zdać część teoretyczną
egzaminu – to dzięki niej dzieci zdobywają wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz
poznają znaki i sygnały drogowe. Egzamin przeprowadzili policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego KPP w Grodzisku Mazowieckim. Nie zabrakło także
funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy czuwali nad bezpieczeństwem młodych
rowerzystów oraz pomagali rozwiać wątpliwości przed podejściem do egzaminu.

• Dzieci nauczyły się co robić, aby uniknąć
ataku agresywnego psa.
Na początku września trafiła do nas nietypowa
prośba. Grupa „O Matko!” zwróciła się do nas o
przeprowadzenie warsztatów z obrony przed
agresywnym psem i w sytuacji napotkania dzikich zwierząt. W takich sytuacjach
nigdy nie odmawiamy ! Tym bardziej, że uczestnikami zajęć mają być dzieci i ich
mamy. To bardzo wymagający słuchacze . Poza tym najmłodsi są szczególnie
narażeni na atak ze strony bezdomnych psów, czy innych zwierząt. Często też drogę
do szkoły są zmuszeni pokonać sami. Staraliśmy się podzielić naszą wiedzą,
wynikającą z wielu interwencji, przeprowadzonych w stosunku do domowych i
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dzikich zwierząt. Najmłodszych uczulaliśmy przede wszystkim na unikanie kontaktu
z agresywną zwierzyną. Sprawdziliśmy ich wiedzę i wspólnie poprawialiśmy błędy.
Wytłumaczyliśmy jakie zasady należy zachować i czego nie robić, aby nie
sprowokować ataku. Warsztaty przybrały formę grupowej zabawy, którą
zakończyliśmy wspólnym testem.

•

Dzień

Dziecka–

nie

mogło nas zabraknąć !
1 czerwca wzięliśmy udział
w ogromnym przedsięwzięciu
organizowanym
Ochotniczą Straż Pożarną

przez
w

Milanówku – Dzień Dziecka z
mundurowymi. Każde dziecko mogło spróbować swojego szczęścia i zakręcić kołem
fortuny. Czekały nie tylko wartościowe nagrody. Podczas wspólnej rozmowy z
najmłodszymi, przypominaliśmy o podstawowych zasadach ruchu drogowego. Dla
każdego odwiedzającego mieliśmy skromny podarunek związany z bezpieczeństwem
na drodze.
Drugiego dnia spotkaliśmy się w
Parku Zielony Dołek, by wziąć udział
w

artystyczno-sportowej

grze

terenowej „Jestem zwycięzcą!”. Były
strefy aktywności, warsztaty i wiele
różnych zadań do wykonania. Dla
uczestników przygotowaliśmy nasze dwie strefy : koło fortuny i slalom. Momentami
nie było łatwo, ale wspólne kibicowanie wywoływało falę uśmiechów wśród
najmłodszych.
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•

Funkcjonariusze

i

„Luminoid”

przypominali dzieciom „jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny”.
6 grudnia pod siedzibą Straży Miejskiej
odbyło się wyjątkowe spotkanie. Kolejny rok
zwracaliśmy uwagę jak ważne jest noszenie
elementów

odblaskowych.

Swoją

akcję

skierowaliśmy

do

niechronionych

uczestników ruchu drogowego. W tym roku naszą priorytetową grupą docelową były
dzieci. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę! Zaproszenie „Luminoida” sprawiło,
że liczna grupa najmłodszych zaszczyciła nas swoją obecnością. Wspólnie
przypominaliśmy sobie podstawowe zasady ruchu drogowego, dotyczące pieszych
i rowerzystów. Koncepcja nauki poprzez zabawę sprawiła, że nasze pociechy szybko
przyswajały wiedzę. Wyjątkowy ambasador naszej akcji „Luminoid” swoją
obecnością zwrócił uwagę, że warto „świecić przykładem” i być widocznym.
Wszyscy goście zostali obdarowani upominkami, poprawiającymi bezpieczeństwo na
drodze.

Str. 42
sssssss

11. 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.

•

III Dzień Otwarty w schronisku w Milanówku.

W swoich działaniach zarówno profilaktycznych, jak
i ekologicznych stawiamy na motto „Lepiej zapobiegać niż
leczyć”. Dlatego też ekopatrol milanowskiej Straży Miejskiej
uczestniczył

w

III

Dniu

Otwartym

Schroniska

w Milanówku. Podczas spotkania z mieszkańcami tak
Milanówka, jak i okolicznych miejscowości rozmawialiśmy
o tak ważnych tematach, jak:
✓ zapobieganie bezdomności zwierząt;
✓ przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku
z utrzymaniem zwierząt domowych oraz wolno żyjących;
✓ udzielanie pomocy zwierzętom dzikim, chorym lub rannym
Zaprezentowaliśmy również sprzęt, jakim dysponuje ekopatrol w swojej
codziennej pracy. Ze schroniskiem w Milanówku współpracujemy od wielu
lat. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom wpłyniemy na
zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt oraz zwiększymy świadomość
społeczną, a także wskażemy algorytmy postępowania w sytuacjach spotkania
zwierząt z mieszkańcami Milanówka w przestrzeni publicznej.
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•

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 2019 mieszkańcy
45 razy skorzystali z takiej formy pomocy.
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•

„Mikołajki i Dzień odblasku 2019” – wspólna akcja Straży
Miejskiej, Policji i OPS.

6 grudnia na ulicach Milanówka kierowcy i piesi nie mogli narzekać na nudę.
W porozumieniu trzech jednostek tj. Straży Miejskiej, Policji i Ośrodka
Pomocy Społecznej przeprowadzono dobrze znaną mieszkańcom akcję.
Podczas czynności funkcjonariusze sprawdzali trzeźwość kierowców
jednocześnie uczulając ich, aby zwracali szczególną uwagę na niechronionych
uczestników ruchu drogowego. Pieszych i rowerzystów informowano jak
ważne jest bycie widocznym i noszenie odblasku. Odpowiedzialni za
przeprowadzenie akcji zadbali o świąteczny nastrój – każdej osobie wręczane
były prezenty: odblaski i informatory, poruszające problematykę nadmiernego
spożywania alkoholu. Działania nie tylko przypominają użytkownikom o
rozważnym korzystaniu z drogi. Cykliczne akcje zachęcają do noszenia
odblasków, co wyraźnie przekłada się na poprawę bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego. W tym roku mieliśmy
niecodzienne wsparcie – wiele osób zatrzymywało się by zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z naszym „Luminoidem”. Obecność „Luminoida” miała
nieść przekaz: „Pamiętaj – jesteś bezpieczny, gdy jesteś widoczny”
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Elementy odblaskowe najlepiej spełniają swoją rolę, gdy są umieszczone najbliżej
ziemi (w okolicy kolan, np. nad kostką ), im niżej się znajdują tym szybciej padną na
nie promienie świateł reflektorów. Można je również nosić na ubraniu- najlepszym
miejscem będzie owiniecie opaski na przedramieniu. Każdej napotkanej osobie
uświadamialiśmy w jaki sposób można poprawić jej bezpieczeństwo. Podkreślaliśmy,
że każdy już wychodząc z domu staje się uczestnikiem ruchu drogowego.

•

Na ul. Warszawską wróciła „odblaskowa choinka” .

Kolejny rok Straż Miejska w Milanówku zachęcała 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 dróg. Nieprzypadkowo przy siedzibie Straży
Miejskiej kolejny rok „wyrosła odblaskowa choinka”.
Cieszy nas fakt, że nasza inicjatywa została „podpatrzona” przez inne jednostki m.in.
w Straży Miejskiej w Łomiankach i w Grodzisku Mazowieckim.
Od 20 grudnia zapraszaliśmy wszystkich mieszkańców Milanówka – tych małych
tych trochę większych do odwiedzenia naszego drzewka.
Rozdaliśmy ok. 3000 tys odblasków.

i
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12. Współpraca
Wspólne działania Straży Miejskiej i Straży Ochrony
Kolei.

Tunel pod torami PKP przez kilka miesięcy pozostawał nieczynny dla ruchu pieszych,
co stwarzało niebezpieczne sytuacje w rejonie stacji kolejowej. Liczne zgłoszenia,
obserwacje funkcjonariuszy i mieszkańców wskazywały, że

duża grupa osób

pokonuje drogę na peron PKP właśnie przez tory. Każde wejście na tory w miejscu
niedozwolonym może skończyć się tragicznie – kalectwem lub nawet śmiercią.
Korzystanie z drzwi ewakuacyjnych w panelach odgradzających jest zabronione –
omawiane drzwi mają zastosowanie tylko w przypadku prowadzenia akcji
ratowniczej.
W wyniku porozumienia Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku i Komendanta
Straży Ochrony Kolei, formacje rozpoczęły swoją współpracę w zakresie działań
prewencyjnych oraz profilaktycznych. Zwiększenie liczby kontroli w rejonie peronu
PKP oraz wyciąganie konsekwencji za wykroczenia były lekcją dla osób

Str. 47
sssssss

przechodzących przez tory w miejscach niewyznaczonych. Wszystko po to, aby
zwiększyć świadomość społeczną wśród mieszkańców i zapobiec sytuacjom
niebezpiecznym w obszarze kolejowym.
Funkcjonariusze

pełnili głownie służby prewencyjne, które miały przypominać

mieszkańcom o podstawowych zasadach poruszania się w okolicy torów.
We wrześniu dokonaliśmy pierwszych podsumowań wspólnie prowadzonych
działań.
Poniżej zakres akcji, stwierdzone nieprawidłowości oraz sposoby ich eliminacji:
•

Działania w celu poprawy zabezpieczenia terenu prowadzonych prac. Teren
budowy był ogrodzony jedną linią przęseł metalowych, co umożliwiało
przesunięcie i dostęp osób postronnych. Poinformowano głównego
wykonawcę oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ogrodzenie zostało poprawione zgodnie z przyjętymi standardami,

•

Wykonano liczne kontrole w patrolu łączonym oraz kontrole doraźne,

•

Operatorzy monitoringu miejskiego zwracali baczną uwagę na osoby
próbujące sforsować zabezpieczenie i dostać się na teren kolejowy.
Stwierdzono mniejszą ilość osób przechodzących przez tory w miejscu
niedozwolonym,

•

Podjęto współpracę z PKP PLK,

•

Poinformowano zarządcę o niesprawnych drzwiach ewakuacyjnych,

•

Wystąpiono o zainstalowanie nośnika w miejscu częstego przechodzenia
mieszkańców przez torowisko, na którym zostanie umieszczona treść
ostrzegająca o niebezpieczeństwie,

•

Podjęto współpracę w zakresie kolportażu ulotek i materiałów. Zostały
uzgodnione wstępne terminy prowadzenia wspólnych prelekcji,
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•

Sprawdzanie upoważnień do przebywania na remontowanym terenie
kolejowym,

•

W czasie akcji opublikowano szereg materiałów profilaktycznych na stronach
internetowych.

•

Strażnicy Miejscy i funkcjonariusze SOK skontrolowali skupy
złomu.

Współpraca Strażników Miejskich z funkcjonariuszami SOK to nie tylko poprawa
bezpieczeństwa w okolicy terenu kolejowego w Milanówku. W lipcu bieżącego roku
formacje dokonały kontroli skupów metali na terenie naszego miasta. Przedmiotem
czynności było sprawdzenie, czy lokalni przedsiębiorcy posiadają i prowadzą rejestr,
określony w Ustawie o odpadach. Podczas działań nie stwierdzono nieprawidłowości,
związanych z przedstawioną dokumentacją. Prowadzący działalność posiadali także
stosowne zezwolenia Starosty. Opisywane kontrole miały nie tylko za zadanie uczulić
przedsiębiorców na właściwe prowadzenie dokumentacji przyjęcia materiałów.
Funkcjonariusze współpracujących służb podejmowali rozmowy z właścicielami na
temat dbałości o środowisko oraz przestrzegali przed skupowaniem mienia
kolejowego.
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•

„Zefir” z wizytą w Milanówku.

Zajęcia dla dzieci przeprowadzone
przez Straż Miejską i Straż Ochrony
Kolei.
W ramach szerszej współpracy prewencyjnej,
wspólnie z SOK zadbaliśmy o bezpieczeństwo
pociech z naszego miasta.
9.12.2019r

mundurowi

dwóch

formacji

przeprowadzili zajęcia dla dzieci w hali Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul. Królewskiej 69. Spotkanie dotyczyło właściwych zachowań
w stosunku do obcego psa i sposobów obrony przed jego atakiem. Wytłumaczyliśmy
jakie zasady należy zachować i czego nie robić, aby nie sprowokować ataku
zwierzęcia. Warsztaty przybrały formę grupowej zabawy, którą zakończyliśmy
wspólnym testem. Tym razem w naszych zajęciach uczestniczył niecodzienny gość –
funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wizytowali z wyszkolonym psem służbowym
„Zefirem”. Po naszej wizycie dzieci wiedzą już:
•

że nie można drażnić i prowokować psów (nawet przez ogrodzenie!),

•

że nie każdy pies życzy sobie ich dotyku,

•

w jaki sposób zwierzę sygnalizuje nam zamiar ataku,

•

jak uniknąć spotkania z psem, który może być agresywny,

•

gdzie można się schować i kogo powiadomić,

•

jak reagować w przypadku agresji psa lub innego zwierzęcia,

•

jak wygląda szkolenie psa służbowego.
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