GLIWICE
DYREKCJA CH FORUM ZAPOWIADA NOWE, MONITOROWANE MIEJSCA NA ROWERY
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Rowery pod okiem kamery
Rowerzyści wiedzą doskonale, że dobry pojazd to łakomy kąsek
dla złodziei. Stojaki,
profesjonalne zabezpieczenia i czujność właściciela to niezbędne
„wyposażenie“ osób
wybierających się na
rowerze na zakupy.
Z problemem braku bezpiecznego miejsca do pozostawienia roweru spotkali się także
niestety niektórzy klienci największego w Gliwicach Centrum Handlowego - FORUM.
Z prośbą o zamieszczenie na
redakcyjnym profilu na Facebooku informacji o skradzionym z parkingu rowerze zgłosił
się do nas Pan Adam. Chwilę
później odezwali się inni internauci, którzy także stracili tam
swoje pojazdy.
- Nam skradziono w lipcu rower przypięty na parkingu dla
rowerów pod FORUM. Też było
zgłoszone na policję, do tej
pory jest cisza i raczej już tak
zostanie. Więc nie liczcie, że
rower się znajdzie - pisze pani
Kasia. - Mi też kiedyś ukradli
rower spod FORUM, mogliby
jakiś tam monitoring założyć,
to by na pewno odstraszyło
potencjalnych złodziei - dodaje
pan Patryk. Propozycję zgłosił
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Stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w sprawie referendum na temat odwołania
Prezydenta Gliwic

Podobnie jak w innych
centrach handlowych oraz
miejscach publicznych, a takim jest
CH FORUM, miejsca na rowery są
bezpłatne, lecz nie są strzeżone.
natomiast pan Adam: - Może
wzorem Silesii wprowadziliby
strzeżony parking rowerowy,
choćby tylko latem kiedy jest
to najbardziej przydatne. Wizerunkowo na pewno FORUM
by zyskało, zwłaszcza, że w
ciepłe dni w naszym mieście
amatorów „dwóch kółek“ widać sporo.
Informacje o znikających rowerach potwierdza także policja:

Powiadomione o
potrzebie stworzenia bezpieczniejszego miejsca dla
posiadaczy dwóch
kółek CH FORUM
bardzo pozytywnie
podeszło do sprawy.

w obszarze kamer, a zatem
będą monitorowane. Jednakże
nawet wówczas nie obejdzie
się bez odpowiedniego zabezpieczania „dwóch kółek“
przez ich użytkowników - mówi
Agnieszka Mielcarz, dyrektor
zarządzająca CH FORUM w Gliwicach.

- Faktycznie, jest to jedno z
miejsc, w którym dochodzi do
kradzieży rowerów. Mieliśmy
takie zgłoszenia. Jakiś czas
temu udało się policjantom
złapać złodziei, którzy kradli
tam rowery „taśmowo“- mówi
Marek Słomski z gliwickiej
policji. - Trzeba jednak podkreślić, że do kradzieży takich
dochodzi wszędzie - również
pod innymi hipermarketami,
sklepami, na placach, z piwnic
i tym podobnych - dodaje Marek Słomski.

Jak się dowiedzieliśmy, w przyszłości sytuacja zmieni się na
lepsze.
- Podobnie jak w innych centrach handlowych oraz miejscach publicznych, a takim
jest CH FORUM, miejsca na
rowery są bezpłatne, lecz nie
są strzeżone. Obserwujemy,
że coraz więcej rowerzystów
odwiedza nasz obiekt. Z myślą
o nich w przyszłym roku planujemy montaż dodatkowych
miejsc i nowych stojaków,
które dodatkowo znajdą się

Marek Widuch
Przewodniczący Rady Powiatowej
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Gliwicach

Co więc zrobić, żeby nasze
ukochane dwa kółka nie stały się prostym łupem dla złodziei?

Przede wszystkim
warto wyposażyć
się w naprawdę porządne zabezpieczenie, takie, z którym
złodziej nie poradzi
sobie w 5 minut.

.

16 września w naszym mieście odbędzie
się referendum, które jest jedną z form demokracji
bezpośredniej. W tym dniu każdy pełnoletni
mieszkaniec Gliwic będzie mógł wypowiedzieć się na
temat jakości pracy i dokonań obecnego Prezydenta
Gliwic.
Mając na uwadze przyszłość naszego miasta
Sojusz Lewicy Demokratycznej zachęca wszystkich
uprawnionych mieszkańców, w szczególności swoich
zwolenników i sympatyków, do wzięcia udziału
w referendum w sprawie odwołania Prezydenta Gliwic
i wypowiedzenia się w nim zgodnie z własnymi
przekonaniami.

Warto wziąć sobie do serca
klika praktycznych rad - zrobić
dokładne zdjęcia roweru, oznakować go z pomocą straży
miejskiej, wyposażyć w ciężko
zmywalną naklejkę z danymi
osobowymi lub dołączyć do
internetowej bazy danych na
portalach dla rowerzystów.
W sezonie policja dostaje kilka
zgłoszeń tygodniowo o kradzieży rowerów. Dlatego też warto
być sprytniejszym od złodzieja,
by móc bez stresu korzystać z,
kończącego się już niestety,
sezonu rowerowego.

Apel o udział w referendum w sprawie
odwołania Prezydenta Miasta Gliwice
Pana Zygmunta Frankiewicza
W imieniu Zarządu Komitetu Prawa i Sprawiedliwości
zwracam się do wszystkich mieszkańców Gliwic, by 16 września każdy wyraził swoją opinię w najbardziej demokratyczny
z wszystkich znanych sposobów. Referendum jest jednym
z najważniejszych instrumentów demokracji. Każdy zatem
oddany głos, niezależnie od wyrażanych poglądów, przynależności lub własnej oceny Prezydenta miasta, będzie głosem niezwykle ważnym, bo głosem mieszkańców, głosem gliwickiej
społeczności.

Katarzyna Klimek
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