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Twoje dziecko wyjeżdża na ferie,
a Ty martwisz się czy dojedzie na miejsce
całe i zdrowe?

Już wkrótce rusza budowa ulicy
Nowopaderewskiego w Zabrzu.

Jacek Krzyżanowski został odwołany
ze stanowiska prezesa „Piasta” Gliwice

.....................................................................................................................................

Kilkanaœcie nowoczesnych kamer na straży gliwickiego dworca

Czy Jerzy Buzek
zostanie trzeci¹
w powojennej
historii miasta
osob¹, która
otrzyma tytu³
Honorowego Obywatela Gliwic?
Wszystko zale¿y
od radnych,
którzy musz¹
w tej sprawie
podj¹æ stosown¹
uchwa³ê.

Na dworcu kolejowym trwa instalowanie monitoringu. Gliwicki obiekt
znalaz³ siê wœród 19 dworców w ca³ej
Polsce, w których PKP postanowi³o
w tym roku zwiêkszyæ poziom
bezpieczeñstwa pasa¿erów. Z czasem system wizyjny, obs³ugiwany
pocz¹tkowo przez PKP S.A, ma zostaæ
w³¹czony do systemu miejskiego i policyjnego.
Jak informuje Micha³ Wrzosek,
rzecznik PKP, z doœwiadczenia
spó³ki wynika, ¿e na dworcach
wyposa¿onych w monitoring liczba dewastacji
i drobnych wykroczeñ
spada œrednio o ok.
70%.
Na gliwickim dworcu
pojawi siê kilkanaœcie
kamer – zamontowane
zostan¹ w holu g³ównym dworca
PKP i PKS oraz w wielu innych
miejscach obiektu, nie bêdzie
ich jednak na peronach.
To, ¿e kamery siê pojawi¹ nie
oznacza, ¿e gliwicki dworzec by³
w porównaniu z innymi obiektami w Polsce szczególnie niebezpieczny.
- Monitoring instalowany jest
tam, gdzie jest szczególna
potrzeba ze wzglêdu na du¿y
przep³yw pasa¿erów, niezale¿nie
od problemów z wandalizmem
– informuje rzecznik PKP.
Co nie zmienia faktu, ¿e drobne akty wandalizmu równie¿
mia³y tu miejsce, a podró¿ni nie
zawsze czuli siê bezpiecznie,
choæby z powodu grasuj¹cych
tam kieszonkowców.
- Na terenie dworca nie dochodzi³o do rozbojów czy pobiæ,
zdarza³y siê jednak zniszczenia

mienia, najczêœciej wybijano
szyby czy malowano œciany.
W ubieg³ym roku zanotowaliœmy
równie¿ w³amania do automatów do kawy i znajduj¹cych
siê tam sklepów – informuje komendant VI Komisariatu Policji, podinsp.
Adam Mandera.
Obraz z kamer bêdzie
s³u¿yæ
g³ównie
jako
materia³ dowodowy, bo
jak na razie monitory nie bêd¹
obserwowane ci¹gle.

Decyzja mia³a zapaœæ ju¿
11 lutego, podczas sesji
Rady Miejskiej. Jednak
jak siê dowiedzieliœmy,
Rada w kwestii uhonorowania Buzka nie
jest jednomyœlna. Dlatego na razie sprawê
od³o¿ono.

Wszystkie zdarzenia zostan¹
jednak nagrane na taœmie, co
powinno zniechêciæ wandali.
W miarê mo¿liwoœci monitory
obserwowaæ bêdzie równie¿
dy¿urny policji pobliskiego VI
Komisariatu.

gliwickim dworcu pilnowa³y takie
s³u¿by jak policja, Stra¿ Ochrony
Kolei i pracownicy firmy ochroniarskiej. Miejski monitoring
obejmowa³ natomiast swoim
zasiêgiem teren wokó³ budynku
oraz przejœcie podziemne dworca.

Do tej pory bezpieczeñstwa na
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Oprócz Gliwic, kamery pojawi¹
siê równie¿ na dworcach w
Bielsku-Bia³ej, Czêstochowie,
Elbl¹gu, I³awie, Inowroc³awiu,
Jeleniej Górze, Kêdzierzynie
KoŸlu, £odzi, Malborku, Opolu,
Poznaniu, Rzeszowie, Skierniewicach, S³upsku, Tczewie, To.
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Prof.
Jerzy
Buzek,
przewodnicz¹cy
Parlamentu
Europejskiego, kilka tygodni temu
odebra³ tytu³ Honorowego Mieszkañca Rudy
Œl¹skiej. Podobne tytu³y
nada³y mu ju¿ wczeœniej
m.in. Lubliniec, Chorzów, WoŸniki, Wis³a i
Piekary Œl¹skie.

runiu i Zielonej Górze. Ca³oœæ
inwestycji kosztuje spó³kê 2,5
mln z³.
Razem, monitorowanych dworców w ca³ej Polsce bêdzie teraz
41. PKP zapowiada, ¿e to jednak nie koniec.
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