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Przeczytaj i zachowaj

ŻYJMY
 BEZPIECZNIEJ !

Szanowni Państwo,
w mijającym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Proko-

cim” aktywnie uczestniczyła w akcji BLOKERS oraz w progra-
mie „ŻYĆ BEZPIECZNIEJ”. Dobra współpraca z Policją, Strażą 
Miejską oraz fi rmą ochroniarską PSI „Ochrona Mienia” w konse-
kwencji, przyczyniła się do zmniejszenia ilości chuligańskich wy-
bryków na naszym osiedlu. Zmniejszyła się również ilość aktów 
dewastacji mienia spółdzielczego, tzw. „graffi  ciarze” nie wykazują 
już takiej inwencji w niszczeniu elewacji budynków jak poprzed-
nio. Jesteśmy przekonani, że przez szybkie działania naszych 
służb technicznych podejmowane w sprawie likwidacji graffi  ti 
z elewacji budynków, skutecznie zniechęcimy autorów rysunków 
do ich malowania. 

W celu podniesienia bezpieczeństwa na osiedlu na bieżąco 
uzupełniamy oświetlenie przy bramach wejściowych do poszcze-
gólnych budynków, a od Zakładu Energetycznego egzekwujemy 
naprawę zepsutych lamp ulicznych. Do Rady Dzielnicy XII i Za-
kładu Energetycznego zwróciliśmy się z prośbą o wykonanie 
oświetlenia alejki spacerowej ciągnącej się od ulicy J. Kurczaba do 
ulicy L. Teligi. W roku przyszłym wydłużymy czas patrolowania 
osiedla przez fi rmę ochroniarską oraz ilość jej patroli. Na uwagę 
zasługuje również fakt ciągłego wzrostu ilości domofonów na 
klatkach schodowych z 17% w 2004 r. do 30% w roku bieżącym 
z wszystkich klatek schodowych.

Działania wielu z Państwa, poprzez zakładanie pięknych rabat 
przed budynkami, podnoszą estetykę osiedla i powodują zmniej-
szenie jego dewastacji. Wszystkim Państwu, którzy przejawiają 
społeczną postawę obywatelską, która w ogromnym stopniu prze-



2 Spółdzielnia Mieszkaniowa »NOWY PROKOCIM«

Prezes Zarządu 
SM „Nowy Prokocim”

Zbigniew Socha

ciwdziała niszczeniu mienia spółdzielczego – naszego wspólnego 
mienia, serdecznie za to dziękujemy. Ze swej strony możemy za-
pewnić, że nadal będziemy pracować nad tym, aby wszystkim Pań-
stwu żyło się na naszym osiedlu lepiej i wygodniej, chociaż w na-
szym odczuciu, jak również odczuciu wielu mieszkańców, w sto-
sunku do roku ubiegłego, na osiedlu jest bezpieczniej i spokojniej. 
Wykazują to również statystyki Policji. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z podanych w tej bro-
szurce numerów telefonicznych Policji, Straży Miejskiej i Firmy 
Ochroniarskiej. 

Przypominamy również numery telefonów Spółdzielni pod 
którymi można zgłaszać niepokojące zjawiska:

Zarząd Spółdzielni   012 658-64-81
Dział Administracji   012 658-57-12
Portiernia (po godz. 15)  012 658-55-40

W dalszej części przedstawiamy informację skierowaną do Pań-
stwa przez Policję, Straż Miejską i Firmę PSI ”Ochrona Mienia”.
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INFORMACJA POLICJI

Szanowni Państwo,
Komisariat Policji VI w Krakowie jest usatysfakcjonowany 

udziałem Państwa jako mieszkańców osiedla Nowy Prokocim 
w działaniach , których celem jest poprawa poczucia bezpieczeń-
stwa na terenie osiedla. Państwa aktywne poparcie i udział po-
wodują , że w roku 2005 odnotowywana jest wysoka skuteczność 
w zapobieganiu przestępczości. Wzrost świadomości iż, bezpie-
czeństwo na osiedlu zależy w dużym stopniu od mieszkańców 
jest integralnym elementem działań wszystkich podmiotów na 
terenie osiedla Nowy Prokocim. To Państwa telefoniczne infor-
macje przyczyniły się między innymi do prawidłowej dyslokacji 
sił i ukierunkowania podejmowanych przez Komisariat Policji VI 
w Krakowie działań. Celem kontynuacji tej współp racy i jej uści-
ślenia przypominamy najważniejsze numery telefonów do Ko-
misariatu Policji VI w Krakowie .Ponadto Komisariat Policji VI 
w Krakowie informuje Państwa o efektach współpracy za okres 
IX miesięcy 2005 roku oraz podaje kilka praktycznych rad w tro-
sce o Państwa mieszkania. 

Ofi cer Dyżurny KP VI w Krakowie
tel. 012 61-52-917

Kierownik Rewiru Dzielnicowych II
St.asp.Włodzimierz Polek 
tel. 012 61-52-037

DZIELNICOWI :

Asp. Tomasz Pagacz 
tel. 012 61-52-702
Rejon działania : ul. Lilli Wenedy, Jerzmanowskiego 6–16, 
Teligi 13–23 i 37
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Mł. asp. Rafał Procak 
tel. 012 61-52-702
Rejon działania : ul. Kozietulskiego, Ściegiennego, Żabia, 
Barlickiego, Okocimska, Konrada Wallenroda, Kallimacha, 
Dubois, Młodzieży, Marzanny

Sierż. sztab. Jerzy Górecki 
tel. 012 61-52-042 
Rejon działania: ul. Teligi 2–28

Sierż. sztab. Dariusz Fundament 
tel. 012 61-52-042
Rejon działania: ul. Jerzmanowskiego od 18 do końca, 
ul.Teligi 30–32

Sierż. Mariusz Fiałek 
tel. 012 61-52-042
Rejon działania : ul. Kurczaba

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

Komisariat Policji VI w Krakowie w ramach realizacji Progra-
mu Prewencyjnego „BLOKERS” w rejonie osiedla Nowy Proko-
cim od stycznia do września 2005 roku przeprowadził 10 akcji 
prewencyjnych w godzinach wieczorowo-nocnych. W trakcie 
tych działań kontrolą zostały objęte głównie miejsca , które w ra-
mach współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowy Pro-
kocim” wskazane były jako najbardziej zagrożone w rejonie 
osiedla. Efektem tych działań były 62 mandaty karne na kwotę 
6000 złotych za wykroczenia z art. 145 KW ( zaśmiecanie miejsc 
publicznych) i art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi . Skierowanych zostało 20 wnio-
sków do Sądu Grodzkiego w związku ze spożywaniem alkoholu 
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w miejscach publicznych . Zatrzymano ogółem w rejonie osiedla 
39 osób. Celem zwiększenia ilości sił patrolowych dzielnicowi od-
byli 18 wspólnych służb ze strażnikami Straży Miejskiej.

W celu uzyskania pełnego obrazu zagrożenia przestępczością 
w rejonie osiedla Nowy Prokocim dokonano analizy zdarzeń za 
okres od stycznia 2005 roku do września 2005 roku a następnie 
porównania z analogicznym okresem 2004 roku. Analiza wyka-
zała iż, w 2005 roku zaistniało 207 zdarzeń tj. o 40 zdarzeń mniej 
niż w 2004 roku (spadek prawie o 20%).Analiza ta wykazała tak-
że, że w dalszym ciągu pomimo zauważalnego spadku dochodzi 
m.in. do kradzieży i włamań do mieszkań. Dlatego Komisariat 
Policji VI w Krakowie dążąc do wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców i dalszego ograniczenia tej kategorii przestępstw 
podaje kilka praktycznych rad, których stosowanie pozwoli 
zmniejszyć ilość tych zdarzeń.

MIESZKANIE

Nawet jeśli uważasz, że Twoje mieszkanie jest właściwie zabez-
pieczone przed włamaniem (choć nie musisz z niego robić wa-
rownego zamku), pamiętaj, że samo techniczne zabezpieczenie 
to nie wszystko.

Dlatego staraj się jak najlepiej poznać otoczenie, w którym 
mieszkasz.

Musisz wiedzieć co jest w nim normalne, codzienne, a co – 
np. zastanawiające, budzące Twoją nieufność.

Różnicę musisz dostrzec koniecznie sam, gdyż przestępcy 
zazwyczaj prowadzą obserwację swojej ofi ary, próbują poznać 
jej nawyki, codzienny rozkład zajęć itp., a zatem wprowadzają 
zawsze jakąś odmienność w otoczeniu. Dlatego bardzo ważne jest 
by zauważyć, a zawsze masz taka szansę, czy ktoś nie obserwuje 
Twojego mieszkania, Ciebie samego, czy też członków Twojej 
rodziny.
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Włamania do mieszkań zdarzają się w różnych porach dnia 
(wiosną i latem zwykle w dni powszednie w godzinach dopołu-
dniowych, jesienią i zimą natomiast po zmierzchu zanim jeszcze 
zdążysz wrócić z pracy).

Praktyka jednak wskazuje , że do większości włamań mogłoby 
wcale nie dojść. 

Brak przezorności oraz rozwagi w nawiązywaniu znajomości, 
afi szowanie się wśród znajomych i przygodnie poznanych osób 
stanem posiadania może mieć smutny fi nał.

Zdarza się, że dopiero co poznane osoby zapraszamy do miesz-
kania ułatwiając im, jako potencjalnym sprawcom, rozpoznanie 
naszej sytuacji materialnej i ustalenie słabych punktów zabez-
pieczenia.

W krańcowych sytuacjach może dojść do napadu na miesz-
kanie, tj. wejścia do niego sprawców podczas naszej obecności 
(całe szczęście, że to sporadyczne przypadki).

Ofi arami napadów bywają najczęściej osoby samotne, zwłasz-
cza starsze, mające opinię majętnych, osoby prowadzące interesy, 
powracające z zagranicy, itp. 

Złodziej nie pogardzi żadnym łupem dlatego wszyscy musimy 
chronić siebie i swoje mienie.

Aby uniknąć lub zredukować do minimum włamanie lub 
napad na mieszkanie zastosuj się do poniższych rad:
• Nie opowiadaj o swoim stanie posiadania, unikaj rozgłosu na temat 

swoich dochodów, zamiarów inwestycyjnych, planowanych zaku-
pów – zwłaszcza w obecności osób obcych i dzieci!

• Nie wpuszczaj do mieszkania obcych, jeśli ich wizyta nie ma rzetelne-
go uzasadnienia!

• Jeśli nie jesteś pewny kim jest osoba składająca Ci wizytę – pozostaw 
ją za drzwiami!

• Nigdy za pomocą domofonu nie otwieraj drzwi obcym – wpajaj tę 
zasadę dzieciom!



7Spółdzielnia Mieszkaniowa »NOWY PROKOCIM«

• W blokach wyposażonych w domofony zawsze zamykaj drzwi wej-
ściowe do klatki schodowej. Naucz tego swoje dzieci!

• Nigdy nie zostawiaj otwartych drzwi do mieszkania, nawet gdy wy-
chodzisz tylko na chwilę, np. wyrzucić śmieci itp.!

• Spójrz przez wizjer w drzwiach lub przez okno – kto to chce Cię od-
wiedzić?!

• Jeśli nie znasz odwiedzającego – spytaj o cel wizyty i poproś o okaza-
nie dokumentu tożsamości. Osoba o uczciwych zamiarach nie obra-
zi się!

• Jeśli gość staje się natarczywy, zadzwoń po Policję lub znajomych. 
Zapamiętaj jak najwięcej szczegółów, np. wygląd nieznajomego!

• Jeśli otwierasz drzwi – załóż najpierw łańcuch zabezpieczający!
• Jeśli Cię na to stać, zainstaluj w mieszkaniu instalację alarmową 

i podłącz ją do systemu monitorowania przed napadem i włama-
niem!

• Zamontuj drzwi antywłamaniowe, zamek centralny!
• Przed wyjściem z mieszkania pamiętaj o zamknięciu okien i drzwi 

oraz o włączeniu alarmu!
• Wychodząc z mieszkania nie zostawiaj śladów Twojej nieobecności, 

np. korespondencji na wycieraczce, w skrzynce pocztowej!
• Nigdy nie zostawiaj klucza pod wycieraczką!
• Dziecku idącemu do szkoły lub na podwórko nie wieszaj klucza 

na szyi!
• Jeśli masz zamiar przechowywać w mieszkaniu większą ilość gotówki 

lub przedmioty cenne – zakup do mieszkania i zamontuj na stałe 
szafę pancerną lub sejf!

• Staraj się utrzymywać dobre stosunki sąsiedzkie !
• Skorzystaj z usług fi rm, które znakują przedmioty wartościowe!

Jeżeli w życiu codziennym zastosujesz się przynajmniej do kilku 
podanych wskazówek , to Twoje mieszkanie będzie bezpieczne.

Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji VI w Krakowie

nadkom. Piotr Morajko
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INFORMACJA STRAŻY MIEJSKIEJ

Szanowni Państwo, 
Straż Miejska, uczestnicząc w programie prewencyjnym „Żyć 

bezpiecznie” zorganizowanym na terenie Spółdzielni przez Pre-
zesa Zarządu Pana Zbigniewa Sochę, pragnie poinformować Pań-
stwa o swoim udziale w tym przedsięwzięciu oraz przekazać kilka 
uwag i rad. Gdy zaaprobujecie Państwo nasze uwagi i zastosujecie 
się do poniższych rad, to niewątpliwie nastąpi dalsza poprawa 
Waszego bezpieczeństwa i warunków życia na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

I. Udział Straży Miejskiej w poprawie bezpieczeństwa 
    i porządku

IV Oddział Straży Miejskiej obejmuje swym działaniem Dziel-
nicę XII i XIII. Aktualnie dysponuje 20 strażnikami patrolowymi, 
którzy w sposób rotacyjny pełnią służbę patrolową w różnych 
rejonach, również na terenie Nowego Prokocimia. Ta szczupłość 
etatowa pozwoliła – mimo wszystko – na zapewnienie od ma-
ja 2005 całodobowych patroli. Wykręcając numer 012 650-07-60 
uzyskujecie kontakt z dyżurnym, który przyjmie od Państwa 
zgłoszenie i skieruje na interwencję strażników. Najczęściej zgła-
szane przez mieszkańców Nowego Prokocimia interwencje do-
tyczą osób spożywających alkohol, zakłócających porządek oraz 
puszczających psy bez wymaganych środków ostrożności. 

Systematyczny wzrost interwencji i zapotrzebowanie na pa-
trole Straży Miejskiej skłoniło Radę Miasta Krakowa do podjęcia 
uchwały o zwiększeniu etatowym Straży Miejskiej. Planuje się, że 
w 2008 roku na terenie Oddziału Podgórze – Prokocim będzie 
do dyspozycji Państwa ok. 70 strażników. Pozwoli to „nasycić” 
patrolami Straży Miejskiej większą liczbę rejonów, głównie w go-
dzinach wieczorowo-nocnych. 
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Jednym z ważnych zadań Straży Miejskiej realizowanych na 
terenie Nowego Prokocimia jest udział w Programie Współpra-
cujmy, który polega na włączeniu się strażników w proces edu-
kacyjno-wychowawczy realizowany w szkołach. Ma on między 
innymi na celu zwrócenie uwagi Waszym dzieciom na istniejące 
wokół nich zagrożenia oraz ma wskazać jak bezpiecznie żyć i jak 
uniknąć kłopotów życiowych. Jednym z elementów tego progra-
mu jest uruchomiony od października 2005 r. tzw. „Patrol Szkol-
ny”. Patrol ten jest wspólną inicjatywą Straży Miejskiej i radnych 
Dzielnicy XII. Zakupiony przez Radę Dzielnicy radiowóz oraz 
wyznaczeni do tego patrolu strażnicy systematycznie patrolują 
tereny przyszkolne i miejsca gromadzenia się młodzieży. W zain-
teresowaniu strażników patrolu szkolnego są osoby:
- „kręcące się” wokół szkół, np. handlarze narkotyków,
- zaczepiające młodzież i wymuszające pieniądze,
- spożywające alkohol,
- niszczące mienie i zakłócające porządek. 

Działania profi laktyczne w rejonie szkół są realizowane w ści-
słej współpracy z dyrektorami szkół. 

II. Żyć bezpiecznie

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z bardzo ważnych potrzeb 
człowieka. Pamiętajmy jednak, że w zapewnieniu bezpieczeństwa 
nie możemy liczyć tylko na ochronę ze strony Policji, Straży Miej-
skiej czy też innych służb, ale sami musimy wykazać aktywność 
i pomysłowość w tworzeniu sobie i swoim bliskim bezpieczeń-
stwa. Bezpieczeństwo, jak każda dziedzina życia społecznego, jest 
złożona i skomplikowana. Jego stan zależy w dużej mierze od wa-
runków społecznych i kulturalnych danego środowiska, uregu-
lowań prawnych oraz docenienia działań prewencyjnych. Służby 
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porządkowe nie tylko w Polsce, ale również w innych bogatszych 
krajach są w stanie zapewnić tylko podstawowe bezpieczeństwo. 
Reszta zależy od Was, od Waszej wiedzy, przezorności, pomysło-
wości i inicjatywy. 

Uczmy się żyć bezpiecznie, 
ponieważ o nasze bezpieczeństwo nikt nie zadba lepiej 

od nas samych

Aby żyć bezpiecznie należy się o to starać. Wymaga to od nas 
niejednokrotnie zmiany naszego sposobu życia, naszych przy-
zwyczajeń, nawyków i bardziej świadomego kierowania swoim 
postępowaniem. Dla swojego dobra winniśmy przyswajać sobie 
wiedzę, jak postępować aby nie stać się ofi arą przestępcy. Prze-
stępcy niemal zawsze świadomie wybierają swoją ofi arę, czyli 
szukają osób, które mogą się stać dla nich „łatwą zdobyczą”. Nie-
ostrożne i lekkomyślne zachowanie przyszłej ofi ary przestępca 
postrzega jako czynnik ułatwiający i zachęcający do popełnienia 
przestępstwa. 

Jakie zachowania na pewno poprawią Państwa bezpieczeństwo:
• Miej ograniczone zaufanie do ludzi, których nie znasz. Pewien 

stopień nieufności w kontaktach z innymi może być przydatny 
dla Twojego bezpieczeństwa. Ludzie nie zawsze są tymi, jakimi 
nam się prezentują. Pamiętaj, że niektóre osoby sympatyczne i 
miłe mogą okazać się wytrawnymi oszustami i złodziejami.

• Staraj się przebywać „w dobrym towarzystwie”, starannie wy-
bieraj sobie znajomych, przyjaciół i kolegów. Już niejednego 
„złe towarzystwo” wpędziło w duże kłopoty.

• Korzystaj w trudnych sprawach z porad i pomocy oraz doradz-
twa innych. Życie jest zbyt trudne i skomplikowane, aby same-
mu można było poradzić sobie ze wszystkimi problemami.
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• Przy zetknięciu z reklamą, ofertą sprzedaży nie kieruj się emo-
cjami, myśl chłodno i analitycznie. Pamiętaj, że reklama ma 
spełnić cele innych – nie Twoje. 

• Utrzymuj pozytywne relacje z sąsiadami i znajomymi, tak abyś 
mógł liczyć na ich pomoc, gdy zagrożone jest Twoje bezpie-
czeństwo.

• Ochraniaj przed osobami obcymi i ludźmi, którym nie ufasz 
informacje o sobie i swojej rodzinie.

• Odmawiaj udziału w przedsięwzięciach, gdy podejrzewasz, że 
są one niezgodne z prawem lub niebezpieczne. 

• Wyrabiaj w sobie umiejętność oceniania stopnia bezpieczeń-
stwa zdarzeń i sytuacji, w której możesz się znaleźć – bądź 
przezorny.

• Jeżeli musisz poruszać się nocą bądź w towarzystwie drugiej 
osoby.
• Bądź ostrożny i myśl „trzeźwo” jeżeli ktoś proponuje Ci 

tak zwaną zyskowną okazję (oszustwa są coraz powszechniejszym 
przestępstwem).
• Decyzje w ważnych sprawach podejmuj w miarę możliwości 

w komfortowych warunkach – ponieważ kiedy jesteś ponagla-
ny, zestresowany, zmęczony Twoja decyzja może być błędna 
i często dla Ciebie niebezpieczna. 

• Wychowując dzieci pamiętaj, że one nie mają Twojego do-
świadczenia życiowego i dlatego musisz je nauczyć bezpiecz-
nych zachowań.

• Nie przechodź obojętnie obok działań, które ukierunkowane są 
na poprawę bezpieczeństwa – włącz się do nich (razem można 
więcej zdziałać).

Pamiętaj, że Ty też jesteś potencjalną ofi arą kradzieży, oszu-
stwa – podejmij działania, które Cię ochronią i zabezpieczą. 
Swoją edukację jak bezpiecznie żyć rozpocznij od dzisiaj. Nie licz 
tylko w życiu na szczęśliwy los. Szczęście w różnych życiowych 
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sytuacjach jest bardzo cenne, ale często zawodzi. Pomóż mu swo-
ją wiedzą i roztropnością. 

III. Nie płać mandatów – przestrzegaj prawa 

Straż Miejska bardzo często otrzymuje zgłoszenia i prośby 
o interwencje związane z bezpieczeństwem ludzi poruszających 
się w miejscach, gdzie biegają psy. Dlatego też przypominam 
Państwu, a szczególnie właścicielom psów o obowiązkach jakie 
na Was spoczywają:
• Każdy pies począwszy od 3 miesiąca życia musi być co roku 

szczepiony przeciwko wściekliźnie. 
• Każda osoba (nie tylko właściciel) opiekująca się psem winna 

zachować zwykłe i nakazane środki ostrożności tj. prowadzić 
psa na smyczy, a w przypadku zwolnienia ze smyczy założyć 
psu kaganiec. 

• Właściciele psów ras uznanych za agresywne tj. między innymi 
amerykański pit bull terrier, buldog amerykański, rottweiler, dog 
argentyński, owczarek kaukaski, pies kanaryjski decydując się 
na utrzymywanie psów powyższych ras muszą uzyskać zezwo-
lenie organu gminy (w Krakowie zezwolenie wydaje Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Krakowa z siedzibą przy os. Zgody 2). Koszt zezwolenia wynosi 
ok. 70 zł. Wyprowadzając takie psy należy je obowiązkowo pro-
wadzić w kagańcu i na smyczy.

• Ponadto na każdej osobie prowadzącej psa w miejscu publicz-
nym spoczywa obowiązek usuwania ekskrementów pozosta-
wionych przez psy. 

Za nieprzestrzeganie powyższych zakazów i nakazów grożą 
kary w postaci mandatów karnych do 500 złotych lub kar nakła-
danych przez Sąd Grodzki do 5 tysięcy złotych. 
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Powyższa informacja, skierowana do właścicieli psów, ma na 
celu zapewnienie społeczności krakowskiej poczucie większego 
bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie zagrożeń występujących 
w otoczeniu i środowisku, w którym żyjemy. Straż Miejska bar-
dzo liczy na włączenie się Państwa w poprawę bezpieczeństwa 
i porządku. Pamiętajmy o tym, że wszyscy chcemy żyć w bez-
piecznym i przyjaznym mieście, a zapewnić nam to może między 
innymi przestrzeganie powyższych uregulowań prawnych doty-
czących psów. 

Nie płać mandatów – przestrzegaj prawa

Naczelnik IV Oddziału Straży Miejskiej
 Podgórze-Prokocim 
 Tadeusz Góralik
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INFORMACJA
PSI „OCHRONA MIENIA”

„...o nasze bezpieczeństwo nikt nie zadba
lepiej od nas samych!...”

Ten cytat zdaniem Zarządu PSI „Ochrona Mienia” już nie jest 
zwykłym cytatem. 

Realizowana akcja „BLOKERS” zaczyna wchodzić w fazę do-
rosłości, o czym świadczy Państwa zachowanie i świadomość. To 
właśnie Państwo wszyscy i każdy z osobna stanowicie ogniwo, 
które łączy nasze wspólne działania. To Państwo kreujecie model 
ochrony, przekazując swoje uwagi, spostrzeżenia, sugestie...

Biorąc te informacje pod uwagę, z pewnością da się zauważyć 
zmiany organizacyjne. Podkreślić należy, że podjęte ryzyko za-
pewnienia właściwego zabezpieczenia ładu i porządku w rejonie 
osiedla „NOWY PROKOCIM” a w szczególności w miejscach 
zagrożonych (rejon bloków mieszkalnych, nieodpowiedzialnym 
i agresywnym grupom młodzieży, zakłócającym porządek pu-
bliczny i ciszę nocną, grupom dewastującym i zaśmiecającym 
klatki schodowe, niosącym często zagrożenie nietykalności ciele-
snej mieszkańców naszego osiedla) opłaciło się. W naszej ocenie 
bez porównania jest początek roku ubiegłego, a sytuacja obec-
na – dziś widać zdecydowaną poprawę. 

Wypracowane metody ochrony i wprowadzenie ich w życie na 
terenie osiedla, przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci popra-
wy ładu i porządku.

Działania patroli w rejonie osiedla są dostrzegane i akceptowane 
przez mieszkańców, co wyraża się tym, że pracownicy ochrony są 
telefonicznie informowani o zaistniałych zdarzeniach lub wzywają 
ich do udzielenie im pomocy lub rozwiązania konfl iktów np. gru-
powanie młodzieży lub innych osób na klatkach schodowych. 
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Aktywne i zdecydowane działania naszych patroli doprowa-
dziło do złagodzenia niewłaściwych zachowań w określonych 
środowiskach patologicznych.

W ramach realizacji Programu Prewencyjnego „BLOKERS” 
w rejonie osiedla Nowy Prokocim od stycznia do października 
2005 r. przyjęliśmy 80 zgłoszeń i tyleż samo podjęliśmy interwen-
cji. Zgłaszane problemy to m.in. próba usiłowania włamania do 
samochodu, zakłócenie ciszy nocnej (nagminnie) , zakłócenie po-
rządku publicznego (nagminnie), pobicia, ujawnienie uszkodzenia 
samochodu, ujawniono fakt otwartego samochodu, wybryki chu-
ligańskie, zaczepianie mieszkańców np. w windzie przez NN osob-
ników , wybita szyba w drzwiach na klatce schodowej itp. 

Generalnie w każdym przypadku zawiadamialiśmy Policję 
z którą w większości zgłoszeń poodejmowane były interwencje .

Grupy patrolowe uczestniczyły w ok. 140 asystach, polega-
jących na bezpiecznym odprowadzeniu do domów młodzieży 
szkolnej, osób starszych, czy tego potrzebujących. 

Na podstawie analizy zdarzeń dziś wiemy, że są na osiedlu 
miejsca, które są bardziej i mniej zagrożone pod względem wy-
bryków chuligańskich, zakłócania porządku publicznego i ciszy 
nocnej – na te miejsca w określonych godzinach patrole zwracają 
szczególną uwagę i te miejsca objęte są szczególną ochroną.

 Patrole piesze na terenie chronionego obszaru szczególną 
uwagę mają zwracać na zabezpieczenie ładu i porządku publicz-
nego a przede wszystkim największego dobra, jakim jest życie 
i zdrowie ludzkie, jak i też mienie.

Dyslokacja służb koncentruje się w miejscach szczególnie za-
grożonych, a działania grup patrolowych bezpośrednio nadzoro-
wane i kontrolowane są przez uprawnionych pracowników PSI. 

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i mienia osiedlo-
wego wprowadzono system łączności radiowej pomiędzy patro-
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lami a Dyżurnym PSI oraz całodobową łączność telefoniczną dla 
mieszkańców osiedla.

Mamy nadzieję, że nasz udział w akcji przyczynił się do zapo-
bieżenia wielu zdarzeniom noszącym znamiona naruszania pra-
wa, a w efekcie do poprawy poczucia bezpieczeństwa wokół nas.

Osiedle patrolowane jest:

• w okresie zimowym w godzinach 19.00–24.00
• w okresie letnim w godzinach 20.00–1.00

Centrala  012 658-96-96
Monitoring  012 693-550-254
TELEFONY DOSTĘPNE CAŁĄ DOBĘ

Prezes
PSI „OCHRONA MIENIA”

Ewa Gurdek


