
R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- System monitoringu na tym 
obiekcie składa się ze 164 
nowoczesnych kamer. Nasza 
firma wdrożyła monitoring na 
stadionie Cracovii, który ma 
swoje sukcesy. System wdro-
żony w Gliwicach ma bardzo 
podobną filozofię, więc za-
kładamy, że to co udało się 
osiągnąć na Cracovii, zosta-
nie osiągnięte tutaj na impre-
zach masowych - powiedział 
nam Maciej Rogowski z fir-

my Velis, podczas piątkowej 
prezentacji monitoringu.

Widowiska na nowym stadio-
nie przy ul. Okrzei to wyzwa-
nie nie tylko dla piłkarzy. Jak 
przyznają funkcjonariusze po-
licji, zabezpieczenie tak duże-
go obiektu to dla nich rzecz 
zupełnie nowa.

- Nie ukrywamy, że dla gli-
wickiej policji jest to wielkie 

wyzwanie. Nasze doświad-
czenie, jeżeli chodzi o zabez-
pieczenie meczów piłki noż-
nej, maksymalnie sięgało 3,5 
tysiąca ludzi – przyznał podin-
spektor Rafał Kochańczyk z 
gliwickiej policji. 

- Mamy dwie sytuacje – mecz 
zwykły, na którym wymagana 
jest 117-osobowa ochrona 
oraz mecz podwyższonego 
ryzyka, gdzie, zgodnie z prze-

Czujne oko na stadion
Gliwice mają już najnowocześniejszy stadion na Śląsku, 
który może pomieścić ponad 10 tysięcy widzów. Pozo-
stała jednak jeszcze kwestia zapewnienia im bezpieczeń-
stwa. Jak twierdzi przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za 
wdrożenie systemu monitoringu, również pod tym wzglę-
dem gliwicki stadion nie ma się czego wstydzić.

pisami, wymagane jest 211 
pracowników ochrony. Chcę 
powiedzieć, że to wcale nie 
są liczby końcowe – to są mi-
nimalne liczby, które ustawo-
dawca nam zapodał – powie-
dział Józef Drabicki, prezes 
gliwickiego klubu. 

Nowoczesny system monito-
ringu robi wrażenie, jednak 
mamy nadzieję, że tak jak w 
sobotę, meczom na nowym 
obiekcie będą towarzyszyć 
wyłącznie sportowe emocje. 

Michał Pac Pomarnacki

Psów chodzących bez 
smyczy nie brakuje, w par-
kach, na osiedlach, po uli-
cach w centrum miasta. 
Do poważnych pogryzień 
dochodzi na szczęście 
rzadko, ale i one się zda-
rzają. Całkiem niedawno 
na ulicy Piastowskiej zo-
stała pogryziona kobieta. 
Wynik spotkania z psem 
to trzy głębokie rany nogi 
z uszkodzeniem mięśnia 
łydki i ścięgna. Kobieta 
przewieziona została do 
Szpitala Wojskowego. 

Częściej dochodzi jednak 
do niegroźnych wypadków 
takich jak zadrapania czy 
lekkie ugryzienia. 

Właściciele psów 
mają obowiązek 
prowadzenia zwie-
rząt na smyczy, 
dlatego też, gdy 
widzimy agresyw-
nego psa biegają-
cego bez smyczy i 
kagańca, dzwońmy 

na Straż Miejską, 
która może taką 
osobę ukarać 
mandatem. 
- Od 01 września do 30 
października strażnicy 
miejscy podjęli łącznie 95 
interwencji wobec osób, 
które nie zachowały na-
leżytych środków ostroż-
ności przy trzymaniu 
zwierząt, 6 osób ukarano 
mandatami karnymi w 
kwotach od 50 do 100 zł 
(łącznie nałożono manda-
tów na 350 zł), 87 osób 
pouczono, a w 2 przypad-
kach sporządzono wnio-
ski o ukaranie do Sądu 
- informuje st. strażnik 
Piotr Krzywonos, rzecznik 
gliwickiej Straży Miejskiej. 

- Jeśli mamy psa, któ-
ry potrzebuje pobiegać, 
nie spuszczajmy go ze 
smyczy, tylko kupmy mu 
długą smycz treningową 
- radzi Barbara Malinow-
ska, kierownik gliwickiego 
schroniska. 

Psy bez 
smyczy

- Właściciele psów nie zdają so-
bie chyba sprawy z tego, że każ-
de zwierze może być niebezpiecz-
ne. Nawet takie, które na codzień 
wydaje się łagodne - zauważa 
nasza Czytelniczka, pani Marta.

W sobotę odbyło 
się odsłonięcie 
pomnika Pamię-
ci Zesłańcom 
Sybiru. Obelisk 
został postawio-
ny na skwerze 
przy ulicy Ponia-
towskiego. 
Na monumencie widnieje go-
dło Krzyża Zesłańców Sybiru 
oraz inskrypcja „Pamięci Ze-
słańców Sybiru”. 

Odsłonięcie 
pomnika zbiegło 
się z 65 rocznicą 
przybycia do 
Gliwic zesłańców 
z Syberii. 
Warto dodać, że na tę okazję 
został wybrukowany fragment 
skweru przy ul. Poniatowskie-
go. 

Nad projektem uchwały o 
postawieniu obelisku debato-
wano podczas ubiegłej sesji 

Rady Miejskiej. 

- W Gliwicach jest bardzo 
silnie reprezentowane środo-
wisko Polaków, którzy przed 
wojną żyli na Kresach. Od lat 
bardzo silnie i prężnie działa 
tu Związek Sybiraków, który 
jest de facto wnioskodawcą 

tego projektu. Jesteśmy przy-
gotowani by w stosunkowo 
krótkim czasie ten pomnik 
postawić. Czas tutaj ma 
swoje znaczenie, dlatego że 
osób, które pamiętają tam-
te wydarzenia jest w naszym 
społeczeństwie coraz mniej 
- powiedział prezydent Gli-

wic Zygmunt Frankiewicz, 
podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej.

Za przyjęciem projektu było 
20 radnych, przy jednym gło-
sie „wstrzymującym się”. 
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Gliwice mają nowy pomnik


