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Słowo od Komendanta 

Szanowni Państwo  

Z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce niniejszy dokument 

opisujący specyfikę pracy Straży Miejskiej w Milanówku. 

Miniony rok, a szczególnie drugie półrocze był dla Straży Miejskiej okresem,                     

w którym przeprowadzono szereg zmian w organizacji i sposobie działania. 

Wprowadzone rozwiązania wzmocniły określoną w ustawie o strażach gminnych 

służebną rolę straży miejskiej wobec społeczności lokalnej i na pewno przyczyniły się 

do poprawy skuteczności naszych działań. Wprowadzając zmiany braliśmy pod uwagę 

dalszą realizację naszych priorytetów w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie 

spokoju i porządku publicznego, przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscach 

objętych zakazem oraz zapobieganie niszczeniu mienia komunalnego.  

 

Dużym wyzwaniem są dla nas coraz większe oczekiwania mieszkańców, co 

przekształca się na wzrastającą liczbę kierowanych do nas zgłoszeń. 

 

 

Izabela Koźbiał 

Z-ca Komendanta  

Straży Miejskiej w Milanówku 

 

„ Nasza misja to 

ochrona 

porządku 

publicznego na 

terenie 

Milanówka, 

pełnienie 

służebnej roli 

wobec całej 

społeczności 

lokalnej” 
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1. Nowy Regulamin Straży Miejskiej                 
w Milanówku 

Na mocy Uchwały Nr 344/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 

2017 Straży Miejskiej w Milanówku nadano nowy regulamin. Wprowadzenie nowego 

regulaminu związane było z wprowadzeniem z dniem 1 sierpnia 2017 roku wspólnej 

obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych 

miasta oraz koniecznością przekształcenia struktury organizacyjnej jednostki, w której 

dotychczas wyodrębnione było stanowisko głównego księgowego.  

 

 

Schemat organizacyjny Straży Miejskiej w Milanówku 

KOMENDANT

Zastępca 
Komendanta

Referat ds. 
operacyjnych i 

monitoringu miasta

Służba dyżurna

Służba patrolowa

Operator 
monitoringu

Pracownik 
ds.organizacyjnych                   

i prowadzenia  
sekretartiatu        
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2.  Pracownicy 

W 2017 roku Straż miejska liczyła 24 osoby w tym 19 umundurowanych strażników 

oraz pięciu pracowników cywilnych, w tym czterech zajmujących się obsługą 

monitoringu miejskiego.  

Wykształcenie strażników 

Lp. Stanowisko Wykształcenie 

wyższe średnie podstawowe 

1 Komendant 1   

2 Zastępca 
Komendanta 

1   

5 Kierownik 1   

7 Starszy 
inspektor 

2 2  

8 Inspektor  2  

9 Młodszy  
inspektor 

 1  

10 Starszy 
specjalista 

- - - 

11 Specjalista - 2  

12 Młodszy 
specjalista 

2 1  

13 Starszy 
strażnik 

- - - 

14 Strażnik 1 - - 

15 Młodszy 
strażnik 

- 1 - 

16 Aplikant 2 - - 

17 Razem 
strażnicy  
(suma pkt 1–
16) 

10 9  

18 Stanowiska 
urzędnicze, 
pomocnicze i 
obsługi 

2 3  

19 Liczba etatów 
ogółem 

12 12  
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3.  Wyniki statystyczne Straży Miejskiej         
w Milanówku  w 2017 r.  

W roku 2017 kontynuowaliśmy  działania, których celem było zapewnienie oraz 

utrzymanie ładu i porządku publicznego na terenie naszego miasta. Naszym 

priorytetem były bieżące potrzeby mieszkańców. 

W opracowaniu przedstawiono wybrane dane dotyczące działalności jednostki              

w kategoriach istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony porządku 

publicznego. 

W roku 2017 Straż Miejska w Milanówku podjęła 11215 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 



Str. 05 
sssssss   

 

Zgłoszenia.  

Z 11215 interwencji 3488 zgłoszeń 

pochodziło od mieszkańców.  

1. Interwencje własne-3506 

2. Zlecenia mieszkańców- 3488 

3. Zlecenia dyżurnych- 2587 

4. Zgłoszenia monitoringu- 1049 

5. Zgłoszenia innych instytucji- 468 

6. Zlecenia Policji- 117 

 
Wykres 1: : Źródła zgłoszeń przyjętych przez Straż Miejską w Milanówku w 2017 roku. 

 

Interwencje mieszkańców obrazują z jakimi problemami zgłaszają się do nas 

najczęściej. Zgłoszenia w 2017 roku dotyczyły : bezpieczeństwa i porządku 

publicznego- 721, zwierząt -611 zgłoszeń, awarie- 512, nieprawidłowego parkowania- 

423, osób nietrzeźwych- 201, spalania odpadów- 209, porządku na terenie gminy- 

133, spożywania alkoholu i palenia art. tytoniowych- 95 zgłoszeń, wszystkie 

pozostałe- 583 

31%

31%

23%

10%

4%
1%

Interwencje własne Zgłoszenia mieszkańców

Zlecenia dyżurnego Zgłoszenia monitoringu

Zgłoszenie innych insytucji Zlecenia Policji
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Interwencje własne przeprowadzone przez patrole 

Straży Miejskiej. 

W 2017 roku funkcjonariusze straży miejskiej podjęli 3506 interwencji własnych    

w tym przeprowadzono 1974 kontrole miejsc zagrożonych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2: Działania własne strażników- 2017 r.  
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467
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Awarie

Ruch drogowy

Porządek w gminie

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Spalanie odpadów

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego

Osoby nietrzeźwe

Ustawa o ochronie zdrowia

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

Wykroczenia przeciwko mieniu

Zwierzęta
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Co może strażnik?  

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. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.) 
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W ramach wykonywania ustawowych zadań funkcjonariusze w 2017 roku nałożyli 

207 mandatów karnych, sporządzili 9 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 

pouczali lub zastosowali środki oddziaływania wychowawczego wobec 889 osób.  

 

 

Rok Pouczenie/ inne 
środki 

oddziaływania 
wychowawczego 

Mandat 
karny 

Wniosek 
do sądu 

 

2014 
 

2015 
 

1196 
 
 

1298 

122 
 
 

176 

31 
 
 
7 

 

2016  
1059 

 
134 

 
10 
 

 

2017 889 207 9  

 

Zjawisko spożywania alkoholu w miejscach zabronionych ustawą jest elementem 

obniżającym poczucie bezpieczeństwa. Grupy spożywających lub będących pod 

wpływem alkoholu osób wzbudzają niepokój i obawy mieszkańców. 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. 

W minionym roku strażnicy miejscy ujawnili łącznie 689 wykroczeń związanych            

z nieprzestrzeganiem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                        

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To właśnie za spożywanie alkoholu w miejscach 

niedozwolonych funkcjonariusze wystawili najwięcej mandatów karnych- 93, co 

stanowi 45 % wszystkich nałożonych grzywien.  
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Wykres 3: Charakterystyka wykroczeń za które zostały nałożone mandaty karne w 2017 roku 
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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
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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 

6 

3. pojazdy odnalezione - 

4. osoby doprowadzone do izby 
wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 

76 

5. ujawnione przestępstwa 8 

6. osoby ujęte i przekazane Policji 16 

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

47 

8. 

chronione obiekty komunalne i 
urządzenia użyteczności publicznej 

21 

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

9. konwojowanie dokumentów, 
przedmiotów wartościowych lub 
wartości pieniężnych na potrzeby gminy 

347 

10. kontrola osobista, przeglądanie 
zawartości  podręcznych bagaży osoby 

- 
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4.  Strefa Płatnego 
Parkowania 

Uchwałą Rady Miasta Milanówka z dnia 

13.06.2006 r. w naszym mieście ustalone 

zostały w mieście 2 strefy płatnego 

parkowania samochodów. 

Płatne miejsca parkingowe znajdują się w 

centrum miasta, zarówno po 

stronie  północnej  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 2017 roku wystawiono 69 

dokumentów opłaty dodatkowej dla kierowców, którzy uchylali się od wniesienia 

opłaty parkingowej.  
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5.  Zabezpieczenia- bezpieczeństwo 
imprez  

W 2017 roku, przykładem lat poprzednich funkcjonariusze Straży Miejskiej brali 

czynny udział w zabezpieczaniu ładu i porządku publicznego podczas imprez 

kulturalnych, sportowych, jak również uroczystości kościelnych i państwowych 

• Uroczystości państwowe- 7 

• Uroczystości kościelne- 8 

• Uroczystości szkolne- 14 

• Uroczystości miejskie- 11 

• Imprezy sportowe- 9 

• Imprezy kulturalno- rozrywkowe- 6 

 

 

Zdjęcie 1:Uroczystości 3 Maja- warta honorowa 

 

Zdjęcie 2: 78- rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
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Zdjęcie 3: Święto Miasta 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 4,5 Wigilia miejska 
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6.  Monitoring 

 

W 2017 roku na podstawie zdarzeń zarejestrowanych przez kamery monitoringu 

podjęto 1049 interwencji, nałożono 91 mandatów karnych, pouczono 322 osoby, 

skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. Operatorzy monitoringu 

zlokalizowali 17 awarii na terenie miasta. 

Wykres 4: Wyniki interwencji ujawnionych przez operatorów monitoringu w latach 2014-2017 
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402

322

4 6 4 4
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Mandaty
karne

Pouczenia

Wnioski do
Sądu
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Wykres 5: Charakterystyka zgłoszeń operatorów monitoringu – rok 2017 

 

Praca operatora monitoringu to nie tylko śledzenie obrazu kamer, ale również 

przygotowywanie zgromadzonych materiałów dla organów uprawnionych.  

W 2017 roku zabezpieczono i przekazano 37 nagrań.  
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219 55

45

35

23

17

9137

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Wykroczenia przeciwko urządzeniom publicznym

Ustawa o ochronie zdrowia

Awarie

Zwierzęta

Pozostałe
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7.  Ekopatrol 

Ekopatrol funkcjonujący w Straży Miejskiej w Milanówku od 2013 roku działa na 

rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska. Dla Ekopatrolu zaskoczeniem nie są 

już interwencje podejmowane wobec dzikich, a czasem i egzotycznych zwierząt.  

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, co świadczy o rosnącej empatii wobec 

zwierząt. 

 

 Wykres 6: Interwencje ekopatrolu- porównanie lat 2013- 2017 

  

 

170

566 568 577

671

ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017
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Funkcjonariusze z Ekopatrolu w 2017 r. podjęli 671 interwencji dotyczących zwierząt 

w wyniku których: 

• odłowiono i zwrócono właścicielom - 128 psów 

• do schroniska przekazano  -   48 psów 

• wyłapano i przekazano do adopcji - 5 psów 

• przeprowadzono 24 kontrole warunków trzymania psa 

• wyłapano i przekazano do lecznice weterynaryjnej -  27 kotów 

• wyłapano i przekazano do adopcji        -    7 kotów 

• przekazano do lecznicy weterynaryjnej           - 23 ptaki  

( w tym 3 do ptasiego azylu w warszawskim zoo) 

•  oddano do lecznicy weterynaryjnej 5 wiewiórek i 5 jeży,  

• 1 węża odłowiono i zwrócono właścicielowi. 
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Nietypowa interwencja ekopatrolu. 

Niecodzienny „gość” na Piłsudskiego 

9.12.2017 r. do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwonił mężczyzna, który poprosił              

o przyjazd patrolu na ul. Piłsudskiego 33. Treść zgłoszenia była nietypowa –                    

w mieszkaniu matki zgłaszającego pojawił się wąż. Zszokowana kobieta nie wiedziała 

skąd wzięło się u niej zwierzę i do kogo zwrócić się o pomoc. Funkcjonariusze 

niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Na miejscu zastali kobietę, która wskazała 

im węża. Około metrowej długości gad został odłowiony i przewieziony do siedziby 

Straży Miejskiej, gdzie oczekiwał na swojego właściciela. 
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Kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych 

 

Strażnicy na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka                   

w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska 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 2017 roku funkcjonariusze przeprowadzili 330 interwencji związanych ze 

spalaniem odpadów w piecach grzewczych.( Rok 2016- 125 interwencji) 

W trakcie przeprowadzonych kontroli strażnicy pobrali 6 próbek, nałożyli 6 

mandatów karnych, udzielili 14 pouczeń. 
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8.  Osoby nietrzeźwe 

Kolejnym rodzajem działań funkcjonariuszy jest doprowadzanie lub dowożenie osób 

nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.                               

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 2017 roku podjęto 303 interwencje, które dotyczyły osób pod wpływem alkoholu, 

w tym: 

• do miejsca zamieszkania przewieziono 

 59 osób  

•  Pogotowiu Ratunkowemu przekazano  

15 osób 

• w PDOZ osadzono 17 osób 

•  Patrolowi Policji przekazano 5 osób 

•  70 osób nie potrzebowało pomocy, oddaliło się o własnych siłach  
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9.  Osoby ujęte podejrzane o dokonanie 
czynów zabronionych 

 

 

Działania patrolowo-interwencyjne doprowadziły  w 2017 r. do ujęcia przez 

strażników miejskich  16 osób podejrzanych o popełnienie czynów zabronionych. 

Osoby takie były niezwłocznie przekazywane Policji. Takie algorytm działań reguluje 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.  
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10. Profilaktyka 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z głównych zadań, 

które od lat konsekwentnie realizujemy.  Polegają one m.in. na: 

•  nadzorowaniu otoczenia placówek oświatowych, 

• podejmowaniu działań prewencyjnych i edukacyjnych, 

• eliminowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ich 

otoczeniu. 

Głównymi kierunkami działań są: 

• zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, których ofiarami są nieletni, 

• zapobieganie czynom zabronionym popełnianym przez osoby małoletnie, 

• zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie drogi do i ze szkoły, 

• realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. 

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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„Lepiej zapobiegać niż leczyć” W myśl tej zasady stworzyliśmy programy 

profilaktyczne, które są uzupełnieniem przedszkolnych i szkolnych programów 

wychowawczych.  

Informowanie o zagrożeniach, wskazywanie rozwiązań trudnych sytuacji oraz 

elastyczność poprzez oferowanie konkretnych działań sprawia, że ta właśnie 

działalność naszej straży cieszy się dużą popularnością.  

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 z zasadami bezpieczeństwa oraz 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. 

Funkcjonariuszka również w omawianym roku spotykała się z najmłodszymi 

uczniami milanowskich szkół podstawowych. Dzieci na zajęciach 

przypominały sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa, w szczególności 

właściwego poruszania się po drodze. Uczniowie uczyli się rozróżniać 

podstawowe znaki drogowe, poznawali pojęcia: pieszy, droga, chodnik, uczyli 

się jak należny zachowywać się na drodze, poznawali zasady bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię. Metody stosowane przez funkcjonariuszkę były 

dostosowane do wieku uczestników zajęć, głównie poprzez zabawy ruchowe 

dzieci nabywały niezbędną wiedzę. 
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• Numery alarmowe- zajęcia przeprowadzone w II klasach szkół 

podstawowych, celem głównym była nauka rozpoznawania zagrożeń, oraz 

właściwe reagowanie na nie. Przypomnienie nr alarmowych, oraz nauczenie 

się zasad jak z nr alarmowych korzystać 

• "Bądź Bezpieczny" - organizowanie dla milanowskiej szkolnej społeczności 

współzawodnictwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Z 

okazji Dnia Dziecka Straż Miejska kolejny raz zaprosiła uczniów klas IV-VI 

szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych do udziału                        

w konkursach. W trakcie akcji odbywały się egzaminy praktyczne na kartę 

rowerową. 
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• Bezpieczne Mikołajki       

i „Dzień Odblasku 2017”  

6 grudnia 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. Odpowiedzialni za 

przeprowadzenie akcji zadbali o świąteczny nastrój – każdej osobie wręczane były 

prezenty: odblaski i informatory, poruszające problematykę nadmiernego 

spożywania alkoholu 

 

 

• odwiedzimy Św. Mikołaja – umundurowany funkcjonariusz odwiedził 

uczniów milanowskich szkół ze słodka niespodzianką 
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II edycja programu „ Nie bądź bezbronna- obroń się 

sama” – program Straży Miejskiej w Milanówku adresowany do wszystkich pań, 

które chciały same zadbać o swoje bezpieczeństwo na ulicy.   

 

Również w  2017 roku Panie mogły uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach                           

z samoobrony.  Od 11 do 30.05.17 dwa razy w tygodniu mieszkanki spotykały się, 

aby nauczyć się jak reagować w sytuacjach zagrożenia i nie dać się skrzywdzić 

napastnikowi. Treningi obejmowały naukę podstawowych technik, ruchów, pchnięć, 

uderzeń.  Pomysłodawca, instruktor samoobrony i sportów walki, a zarazem 

funkcjonariusz milanowskiej straży, kładł nacisk przede wszystkim na opanowanie       

i nauczenie właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia.  
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11. Dodatkowe działania 

Nasze działania to nie tylko praca patrolowa, surowe egzekwowanie przepisów, 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 

pomogą 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. 
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• Pieszy na drodze nie ma takiej 

ochrony jaką ma kierujący 

samochodem. Nie chronią go pasy 

bezpieczeństwa, czy poduszki 

powietrzne, dlatego tak ważna jest 

jego widoczność. 

Nieprzypadkowo, przy naszej siedzibie stanęła oryginalnie udekorowana choinka. 

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców podzieliliśmy się odblaskami.  

 

• Zostaliśmy pomocnikami 

Św. Mikołaja.  

Okres Świąt Bożego Narodzenia to 

w dużej mierze czas dzielenia się     

z innymi. Strażnicy Miejscy 

włączyli się w akcję pomocy 

potrzebującym. Funkcjonariusze 

wspólnie z urzędnikami i pracownikami OPS obdarowali trzy milanowskie rodziny. 

Przekazane paczki pozwoliły im choć na chwilę oderwać się od codziennych trosk.  
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Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje.  

Takiej wiedzy nigdy za wiele – szkolenie funkcjonariuszy i 

operatorów monitoringu z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. 

Milanowscy Strażnicy Miejscy i operatorzy 

monitoringu uczestniczyli w szkoleniu z udzielania 

pierwszej pomocy.  

W zajęciach prowadzonych przez ratowników 

wzięli udział wszyscy pracownicy Straży Miejskiej. 

Strażnicy i operatorzy „szlifowali” praktyczne umiejętności udzielania pomocy osobie 

poszkodowanej. Instruktorzy najpierw pokazywali jak należy prawidłowo 

wykonywać czynności ratownicze,             a następnie uczestnicy szkolenia w sposób 

praktyczny doskonalili swoje umiejętności. Szkolenie odbywało się z wykorzystaniem 

fantomów, defibrylatora AED i dotyczyło udzielania pomocy osobom w różnym 

wieku – niemowlakowi, dziecku oraz osobie dorosłej, starszej. Cykliczne szkolenia 

mają na celu utrwalenie schematów zachowania, które mogą uratować czyjeś zdrowie 

lub życie. 
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