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Dotyczy: rekomendacjiAgencji Octrony
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Rada Osiedle Nag6rki juz z chwil4 rozpoczqciadzialalnoSciprzyjpla jako gldwne
- BEZPIECZENSTWO.a w tlan:
programowe
zaloi,€Die
- spmwybezpieczenstwa
i porz4dkupublicznego;
- sprawy spolecznew rozumieniu bezpieczeristwasocjalnegoi fizacznego,rodziny,
dziecli ntlodzieZy;'
- sprawygospodarkikomunalnejosiedlaw zakresiebezpieczeriswai nonulnego bltu
mieszkaic6w.
I okazalo siq, iE z pojlcia programowegowydawaloby siQabsurdalniezaetQitollego
,,BEZPIECZEI{ISTWO' mozna uczynii szeroki program dzialania obejmuj4cywszystkie
dziedzinyicia osiedlai osiedli ofuiennycltStqdtez NaszaRadaOsiedlana zasadziewsp6lpracyi wsp6ldzialaniaz Policja Strai4
Miejsk4 i Agencj4Oclrony ,,EFEKT WAR - MA" oraz SM ,JAROTY" w Olsztyniewwraco*da zac4.rnlqcy trzeci rok dzialania pmgran kompleksowegoprzeciwdzialania prze'
sttpczosci orrz ochrony bezpieczeistwa i porz4dku publicnego na terenienie tylko osiedla Nag6rki, ale na caly.rn terenie administrowanymprzez Sp6ldzielrriq Mieszkaniow4
,,JAROTY' tj. 6\rynie2w osiedlachPieczewoi Jaroty.
Progr&D ten przezminione dwa lata i kilka miesigcysprawdzil sip i uwidocznilo siq to
nie tylko w statystykactl ale r6wniez w realnych zmianachsltuacji w tlan zakresiejak i w
poczuciu bezpieczenstwaprzez mieszkaric6ww osiedlachi. w zghsmrych prznz Nich opiniach.

Sukcesma zawszewielu ,pjcou/' - tu akuratnikt z ,Jw6rc6w i animator6f' programu
nie szukapoklaskui zaszczyl6w,rnoin dlatego,ze wszystko,rrodzilo" siq normalnie:
Od samegopocz{ku te ,pro - bezpieczeistwa' &ialania Rady mialy ogroumewsparcie w organachRady i UrzeduMiastq w&od zwyklych mieszkarlc6w.
Wadciwa i bardzoczQstawsp6bracai wsp6ldzialanieRady OsiedlaNag6rki z Policjq i
StrazqMiejske omz AgencjAOchony ,,EFEKT WAR - MA" - spowodowal42e zodzila siq
spontanicznie j ,,normalnie" wizja kompleksowych dzialan - wizja pogramu
,BEZPIf,CZENSTWO".
Wielki wplyw oa kszl:ahdzjs,lai\ na Fogram, a przedewszystkim sklad uczestnft6w
mialy swoistezbiegi okoliczno6ci:
- SM ,JAROTY' majqc na uwadzeochronEswoich mieszkaic6w i zasob6wmieszkaniowych oraz lokali uiltkowych - zatrudnila (poza imymi zadaniami)- whfuie AgencjQ
Oclrony ,,EFEKT WAR - MA" do codziennegopatrolowaniateren6wosiedli Nag6rki, Jaroty i Pieczewow godzinachwieczomychi nocnych;
- mporty z tycbzepatroli w ranach obowiqgk6wslu2bo*ych analizujecodziennieStarszy lospektor OC SM JAROTY' - @dqpyjednoczesniePrzewodniczqpymRady Osiedla
Nag6rki;
- uwagi i wnioski mieszkaricowOsiedlaNag6rki dotycz4ceszerokopojQtegoproblemu
bezpieczenstwa
,dochodzq"do wiadomosciRadynie tylko w rumachdlzu6w Rady,a nawet
w wiekszodciprzt?adk6w bezposrednioniemal codzienniewlainie do StarszegoInspektora
OC SM ,JAROTY' i to nie tylko z osiedlaNag6rki, ale r6wnie2z Jarot i Pieczewa-Podobnie
uwagi takie ,dociemja'' poprzezportier6w SM ,JAROTY' i patfolowc6w - pracownik6w
Mrv Agencji Ochrony ,,EIEKT WAR - MA'.
WaSnie w czasiejednej z wielu rcar6w i ustalef prozaicznychdzialaf czy za&4ieczmia ilprezy na zbieino6c tych ryszlstkich element6w zwt6cit uwagq ZASIEPCA
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE.
I tak doszlo do spotkania- jeszczebez konketnej wizji przyszlegodzialania:Policji ze
szczeblamiastai osiedl4 Straiy Miejskiej oraz PrezesaAgencji Ochrony,Etr'EKT WAR MA' - w6wczasPanaJanaSOBOLEVr'SKIEGOjak i Przewodniczlcego Rady OsiedlaNag6rki - i wlasnie to spotkaniestalo siQzaczt'ner! kt6ry zroclzil program kompleksowego
dzht aajlara rznczBEZPIECZENSTWA.
JakD to program- o co whiciwie chodzi- jest prosty: zbier&nie informacji - planow|nio akcji - patrolowanie - przeciwdzialatriel
- wirdoEofci informacje i uwagi otzlmryane od portier6w i patroli SM
,JAROTY'
ftd4pych pracownikamiAgencji Ochrcny ,FFEKT WAR - MA", zbieraneprzez RadgOsiedla Nag6rki, przez StarszegoInspektoraOC SM ,JAROTY", przez funkcjonariuszylokalnej
Policji w Nag6rkaclqjak i filii Stmzy Miejskiej w siedzibieRady w Nag6rkach- sq zbierane, pzetwarzane i st!trowi{ podstrwQplatrowanir akcji prtrolorych;

- akcje patrclowe prowadzonesanie na,,slepo" ale planowo wg pehego rozeznaniapo
codziennych patrolach AO ,,EFEKT WAR - MA' realizowanych na rzecz SM
,,JAROTY', s4to wsp6he dziahnia pafoli: Policji Stm2ryMiejskiej i dodatkowojakby ,paprowadzaj4cyni" w akcjachpatrolowychs4wlasniepatole AO ,,EFEKTWAR - MA";
- rkcje sQkompleksowe, bierze w nich udzial wiele patroli, ,,udezaj4'' w konktetne
miejscaw o}:reSlonymczasiez planowym scislewlpracowanym systememprzemieszczania
siQi konlsetnego'l?i,lania
Idealny systemrozeziania pozwalana triestandardowedzialaniao r6inrych.poncll, zF
zmiennosci{tras i obszar6wjak i mozliwoscianieprzewidlvalnych ,pol,vt6rek"dzialania;
- akcje nastawiones4 r6wnie2 na szetoki zakres odrlzialywai - pozwala na to mnogo3d i wiarygoclnoS6informacji: penehowanes4 Srodowiskanarkoman6w,miejsca libacji
alkoholowychi rejony zagoione chuligaistwern,a nawetrozbojem,co nie zmienia faktu, ze
w centrumuwagi pozostaj4wszelkie przejawy z gtozf,fibezpieczeislwai porz4dkupublicznego.
R6wniezjako niemal priorltetowa jest zawszesprawanieletnicb,we wszelkich przejawachzagrozei i patologii;
- poza patrolowrniem wszelkieinformacjeo zagozeniachs{wykorzystywanedo dzialari prewencyjnych prrrciwdzialanie daje jak sig okazuje wielkie osiqgniqci4 i tak np.
miejsca,,nelin", zbiorowisk i libacji w kzakach i zarojlacb zagoircf ograniczonejwidocznosciruchu drcgowegocry te2 irmychsqrozwiqzywanena ca dzie4 na biez4po
Proglam siQ rozwijal, przynosil wymierne efekty, ba wl4czali sig do niego kolejni
uczestnicy:niemal od poczqtku,,GazetaOlszfyisk!" , potemjako rczszBrz Jryy zzklesdaalaf i jednoczednieswoiScie,,sponsorujqpy"dziahnia jedynego ,prywatnego", a niezmiemie
waznegoakurat w tych dzialaniachuczestnika:Agencjq Ochrony ,FFEKT WAR - MA" Miejski Zesp6l Profilaldyki i Terapii Uzaleiniei w Olsztynie.
Progam dzialai i dzialajako ,Jrormalne"dziaLanieposzczeg6lnychfunkcyjnych i gl6wnych wykonawc6w: funkcjonariuszyi ochroniarzy- tu nie dzieli sip, nie r6znicuje, bo bezpieczefstwojest jedno i jest NASZE!
St4d wspomaganieFogramu, ba pogram zostal dostrzezony:Rada OsiedlaNag6rki
zostalauhonorcwanatltulem, statuetk{ i d}"lomem ,,Lider Bezpieczefstwa',2004 rclal, teD
samtltul otrzymalPrezesAO ,"EFEKTWAR - MA" PanJanSOBOLEWSKI.
I stqdniniejszepismo swoidcierekomenduj4cenieocenionedzialaniaAgencji Ochrony
,,EFEKT WAR - MA", z agencj4t4 bowiem wsp6lpracujemyod wielu lat - nie tylko w akcjach schamkteryzowanych
powyzej ale tak2ew wielu innyclg kiedy to nieodptratnie
pomaga
namw organizacjilicznych imprezw osiedlu.

w),rerzalismyto wrQczw
Ostatnioplanuj4c dalszedzialaniaw zakresiebezpieczenstwa
pismachdo PrezadentaMiasta Olsdyn przedstawiajqcangazowaniedo naszychakcji Agencji Ochrony,,EFEKTWAR - MA" i to whfrde tej agencji,Id6rej udzielamy rekomendacji'
agencjata bwiem - to nie tylko wsp6hutor i jeden z gl6wnych animatorow- lrykonawc6w
naszychakcji, ale to agencjakonkurencyjnana naszym ,pchroniarskim rt'nku" i jedyna w
pehri wsp6lpracuj4caz Wydzialem Zat?4?ania Kryzysowego i Ochrony LudnoSciUM w
Olsztynie.
Udzielaj4cwiqc niniejszej rckomendacji,chcemyw Swietlewlasnychdoiwiadczef poSwiadczyi,z€ Firma ,,EFEKT WAR - MA" oferuje swoje uslugi w spos6bprofesjonalnyi
flEtelny, N)zelrly jqz peln{ odpowiedzialno3ciepolecii tyrL kt6rzy, podobniejak my, doceniajqwa2noSdsprawb€zpieczeiistwt.
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