Kamera nie zast¹pi policjanta
Rozmowa z m³. insp. mgr Teofilem Marcinkowskim, Komendantem
Miejskim Policji w ramach cyklu „Zadaj pytanie” - przygotowanym
przez Telewizjê Gliwice i Informator Rynkowy.
- Z jakimi zagro¿eniami,
w ocenie Komendanta Policji, Gliwice maj¹ najwiêcej
problemów?
- Prawdziw¹ plag¹ miasta s¹
kradzie¿e - kieszonkowe i sklepowe, wynikaj¹ce g³ównie z nieuwagi poszkodowanych. Kradzie¿e
telefonów, portfeli i dokumentów
zdarzaj¹ siê najczêœciej w miejscu pracy, w szpitalach lub lokalach rozrywkowych.
W wielu przypadkach ofiary
kradzie¿y same s¹ sobie winne
– przyk³ad: kobieta wysiada z
samochodu, torebkê zostawia
na dachu i idzie do sklepu. Torebka z zawartoœci¹ oczywiœcie
pada
³upem
z³odzieja.
W
poniedzia³ki otrzymujemy bardzo du¿o zg³oszeñ
od osób, które
straci³y telefon
w dyskotece.
Okolicznoœci
s¹ identyczne - w³aœc i -

ciel uda³ siê na parkiet a aparat
po³o¿y³ na stoliku, kiedy wróci³
– telefonu ju¿ nie by³o.
Tego typu zdarzeñ jest w Gliwicach najwiêcej. Natomiast
pozosta³ych przestêpstw typu napady czy rozboje jest stosunkowo
niewiele.

- Panie Komendancie, czy
nie uwa¿a Pan, ¿e niektóre
ograniczenia

prêdkoœci na terenie miasta
nie maj¹ uzasadnienia?
Na przyk³ad ograniczenie
do 50 km/h na leœnym odcinku ul. Toszeckiej?
- Policja nie jest odpowiedzialna
za to, ¿e w danym miejscu stoi
znak ograniczaj¹cy prêdkoœæ do
50 lub 40 km/h. Na terenie miasta zajmuje siê tym Zarz¹d Dróg
Miejskich.
Mnie czasem równie¿ zdarza siê
zastanawiaæ czy w danym miejscu znak ograniczenia prêdkoœci
jest rzeczywiœcie zasadny. Podczas ostatniego przegl¹du znaków drogowych, problem ulicy
Toszeckiej by³ poruszany.
Niestety, zwiêkszenie dopuszczalnej prêdkoœci na wspomnianym odcinku nie jest mo¿liwe
ze wzglêdu na drogê rowerow¹.
I z tego powodu znak ograniczenia do 50 km/h zosta³
utrzymany.
Generalna zasada jest
taka, ¿e Ci, którzy
znaki ustawiaj¹,
mog¹ je równie¿

zmieniaæ – czyli w przypadku
Gliwic jest to Zarz¹d Dróg Miejskich.

- Czy, Pana zdaniem,
gliwiczanie mog¹ czuæ siê
wieczorami bezpiecznie
na ulicach miasta?
- W 2008 roku na nasz¹ proœbê
prezydent miasta przeprowadzi³
badania ankietowe dotycz¹ce
poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców. Okazuje siê, ¿e zdaniem
ponad 70 proc. gliwiczan, Gliwice to miasto bezpieczne - czyli nie
jest Ÿle. Zdajê sobie sprawê, ¿e
w ró¿nych dzielnicach mo¿e siê
to trochê procentowo ró¿niæ – ale
generalnie wynik jest dobry.

- Jak na bezpieczeñstwo
mieszkañców wp³ynê³o
niedawne wy³¹czenie miejskiego monitoringu? Czy
patroluj¹cym miasto policjantom uda³o siê skutecznie zast¹piæ kamery?
- Kamera nigdy nie zast¹pi policjanta, to nie jest panaceum
na ca³e z³o. Monitoring jedynie
uzupe³nia dzia³ania policji. To,
¿e kamera zosta³a wy³¹czona,
nie oznacza automatycznie,
¿e natychmiast wzroœnie tam

przestêpczoœæ.
Bior¹c pod uwagê statystyki
zdarzeñ – kamery by³y usytuowane w centrum miasta – utrzymuj¹
siê one ca³y czas na tym samym
poziomie.
Monitoring na pewno jest elementem, który policji pomaga.
Zdajemy sobie bowiem sprawê,
¿e patrol nie jest w stanie byæ
wszêdzie, a nagranie z kamery
mo¿e byæ wykorzystane w dalszym postêpowaniu.
Zreszt¹ w najbli¿szym czasie, jak
zapewnia Urz¹d Miasta, kamery
maj¹ pojawiæ siê na ulicach ponownie i to jeszcze w wiêkszej iloœci.

- Jak siê Pan odnosi do
rosn¹cych
kompetencji
Stra¿y Miejskiej? Czy podzia³
na policjê pañstwow¹ i
miejsk¹ jest Pana zdaniem
dobrym rozwi¹zaniem?
- Zarówno Policja jak i Stra¿
Miejska maj¹ siê czym zaj¹æ.
Stra¿ Miejska odci¹¿a policjê
od drobnych spraw administracyjno-porz¹dkowych.
Nasza
wspó³praca uk³ada siê dobrze.
Na pewno chleba nam nie
zabieraj¹, a dziêki ich dzia³aniom
funkcjonariusze mog¹ zaj¹æ siê
sprawami o „wiêkszym ciê¿arze
gatunkowym”.
Jako komendant policji w Gliwicach nie odczuwam, ¿eby „Stra¿
Miejska” zaw³aszcza³a nasz teren.

- Jak wygl¹da przygotowanie jêzykowe gliwickich policjantów? Ilu z nich by³oby
w stanie wyt³umaczyæ
obcokrajowcowi drogê lub
przyj¹æ od niego zg³oszenie
o przestêpstwie?
- Czym innym jest informacja o
drodze a czym innym przyjêcie
zg³oszenia. Je¿eli obcokrajowiec chce zg³osiæ, ¿e pad³ ofiar¹
przestêpstwa, to je¿eli nawet
przyjmuj¹cy go policjant zna biegle jêzyk obcy, nie mo¿e takiego
zg³oszenia przyj¹æ. Musi byæ przy
tym obecny bieg³y s¹dowy.
Ze wskazaniem drogi pewnie
wiêkszoœæ policjantów by sobie
poradzi³a – czêœæ bardzo dobrze,
czêœæ przy wykorzystaniu obu
r¹k. Oczywiœcie nie jestem a¿ takim optymist¹, ¿eby twierdziæ, ¿e
wszyscy policjanci, którzy pracuj¹
w gliwickiej komendzie s¹ w stanie porozumieæ siê z obcokrajowcem i wyt³umaczyæ mu jak ma
jechaæ.
Przypomnê jednak, ¿e bieg³a
znajomoœæ jêzyków nie jest wymogiem przy przyjêciach do pracy
w policji. Obecnie, ze wzglêdu na
Euro 2012, dla policjantów przygotowano bardzo du¿o szkoleñ
i kursów, g³ównie z jêz. angielskiego, tak wiêc na pewno coraz
wiêcej funkcjonariuszy bêdzie
porozumiewaæ siê w tym jêzyku.
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