
Podsumowanie działalności Straży Miejskiej 

 

Straż Miejska w Serocku została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta  

i Gminy Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na mocy Uchwały Rady 

Miejskiej w Serocku nr 154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r. Swoją działalność 

rozpoczęła dnia 1 stycznia 1993 r. jako referat Urzędu Miasta i Gminy w 

Serocku i obecnie posiada 8 etatów. Zadania nasze uregulowane są przede 

wszystkim w Ustawie z dnia 29 września 1997 roku o strażach gminnych. 

 

W roku 2013 roku pilotażowo Straż Miejska przeprowadziła szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy w ramach kursu podstawowego, w którym wzięło udział  

12 osób i kursu pediatrycznego, gdzie uczestniczyło 15 osób. Kursy kończyły się 

testem wiedzy oraz ankietą. Ankietowani wskazali potrzebę uzupełnienia 

wiadomości w tym zakresie oraz nabycia umiejętności praktycznych. Niektórzy 

jako powód uczestniczenia podawali chęć pozbycia się uczucia lęku  

i niepewności w sytuacjach wynikających z konieczności udzielenia pomocy. 

Kursy zostały ocenione jako bardzo dobrze przygotowane, wykazywano duże 

zadowolenie z uczestnictwa i wskazywano na wyczerpujący zakres szkolenia. 

Informacje o kursach propagowano na stronie internetowej urzędu.  

 

W ubiegłym roku Straż Miejska w Serocku 

propagowała także idee pod hasłem 

„Dobrze Cię widzieć w mieście Serock”  

i rozdawała wśród dzieci elementy 

odblaskowe. Ponadto funkcjonariusze 

realizowali działania  prewencyjne  

„Bezpieczna droga do szkoły”. 

Zabezpieczanie przejść dla pieszych w okolicy szkół miało na celu poznanie  

i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwijanie 

wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, poznanie podstawowych 

zasad ruchu drogowego przez dzieci oraz młodzież. Założone cele zostały 

zrealizowane, przyczyniono się do poprawy stanu bezpieczeństwa  

na przejściach dla pieszych  w rejonie szkół. 

 

Straż Miejska w Serocku wspólnie z miejscowym Komisariatem Policji 

prowadziły działania prewencyjne utrzymując w tym zakresie ścisłą współpracę 

z organizatorami wypoczynku letniego i opiekunami grup dzieci młodzieży.  

W okresie wakacyjnym monitorowano wypoczywające grupy młodzieży w 

miejscu zakwaterowania i podczas imprez towarzyszących  tj. zabaw i ognisk, 



kontrolowano również strzeżone kąpielisko miejskie, które było nadzorowane 

poprzez WOPR . 

 

Podejmowano działania zapewniające ład i porządek publiczny podczas 

przedsięwzięć odbywających się na terenie miasta Serock i okolicznych sołectw 

mieszczących się w granicach administracyjnych gminy. 

 

W przeszłości w ramach programu „Razem Bezpieczniej” i projektu pod tytułem 

„Bezpieczny Serock” – powstał system monitoringu, który sprawdza się  

w praktyce, a dzięki jego rozbudowie mieszkańcy i goście przebywający na 

terenie Serocka oraz dzieci i młodzież wypoczywająca w czasie wakacji, czują się 

bezpieczniej. Dzięki całodobowemu monitorowaniu ulic, placów zabaw, okolic 

szkół i plaży ujawniono sprawców kradzieży obrazów z letniej wystawy 

fotograficznej na molo. Monitoring umożliwił także odnalezienie kierujących, 

którzy oddalili się z miejsca kolizji drogowych oraz sprawców czynów 

chuligańskich na terenie miasta. Zapis z kamer pozwolił na przekazanie 

informacji do Komisariatu Policji w Serocku o sprawcach, którzy za swoje czyny 

odpowiedzieli przed wymiarem sprawiedliwości.  

 

Realizowanie wspólnych patroli strażników z policjantami miało na celu 

zwiększenia ilości służb odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny  

oraz poczucia bezpieczeństwa lokalnej i napływowej społeczności. 

 


