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Pierwsze kamery
miejskiego monitoringu
pojawiły się w Tychach
trzy lata temu. Założono
je w trzech miejscach
– na dworcu PKP,
hotelu „Tychy” i przy
Rondzie Lwowskim. Teraz
działa już 20 kamer
i system monitorowania
miasta, połączony
z prowadzonym
przez Straż Miejską
Teleinformatycznym
Centrum
Bezpieczeństwa.

eliza madej
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Tyszanie przed
obiektywem

W Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa czuwają strażnicy miejscy, m.in. Mariusz
Wojakowski.

Oczy miasta

20

kamer usytuowanych zostało w 12 punktach miasta. To dużo, czy mało?
– Gdyby nanieść na mapę zasięg działania
naszych kamer, wyglądałoby to już całkiem nieźle – mówi Marcin Wojakowski, starszy inspektor
Straży Miejskiej. – Kamery powinny być zarówno

20 kamer
W systemie monitoringu miejskiego
działa obecnie 20 kamer.
æ Na dworcu PKP jest 5 kamer – na zewnątrz budynku 2 kamery obrotowe
i jedna stacjonarna, w hali dworca –
jedna stacjonarna i jedna obrotowa.
Pozostałe kamery są obrotowe i zainstalowano je:
æ na lodowisku (4),
æ przy skrzyżowaniu ul. Budowlanych i Begonii (1),
æ na rynku Starych Tychów (1),
æ na Rondzie Cassino (1),
æ na Rondzie Lwowskim (1),
æ przy ul. Edukacji – „Żyrafa” (1),
æ przy al. Niepodległości: Urząd Miasta (1), „Tęcza” (1), skrzyżowanie
z ul. Wyszyńskiego (1),
æ na skrzyżowaniu al. Niepodległości
z ul. Grota-Roweckiego – „AZ” (1),
æ przy kotłowni PEC Wilkowyje (2).

w ważnych miejscach miasta, jak i w tych uznawanych za niebezpieczne. Chcemy, żeby było ich
jak najwięcej.

Bezpieczniej
Do tej pory nie prowadzono statystyk, które mogłyby zobrazować ilość przestępstw, wykroczeń czy dewastacji przed i po zainstalowaniu kamery w danym miejscu, ale związek jest oczywisty.
Zdaniem strażników, w takich miejscach mniej jest
zniszczeń i chuligańskich wybryków, np. na dworcu PKP.
– Kamery są bardzo dobrej jakości, pozwalają na zbliżenie do kilkuset metrów – dodaje Marcin Wojakowski. – System kamer połączony jest światłowodami, a obraz przesyłany
do Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa
(al. Niepodległości), gdzie przez całą dobę jest rejestrowany, bez konieczności ingerencji operatora.
Dzięki monitoringowi można szybko reagować nie tylko na przestępstwa kryminalne, ale także akty wandalizmu. Jeden przykład
– 16 marca o godz. 23, dyżurny operator monitoringu zauważył na ekranie mężczyznę malującego ścianę sklepu przy dworcu PKP. Młody
człowiek wsiadł potem do autobusu i odjechał,
jednak jego rysopis i numer autobusu został
przekazany dyżurnemu Komendy Miejskiej
Policji. Na jednym z przystanków do autobusu
wsiadł patrol policji i zatrzymał zdziwionego
wandala.

zdaniem policji
Zainstalowanie kamer w konkretnych
miejscach i działanie miejskiego systemu monitoringu ma znaczenie przede
wszystkim prewencyjne, jednak w kilku przypadkach nagrania z monitoringu przyczyniły się także do zatrzymania
przestępców – mówi Magdalena Bieniak,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tychach. – Tak było m.in. przy napadzie
i podpaleniu budynku niedaleko dworca PKP. Obraz z kamer wykorzystywany jest do prowadzenia postępowań dotyczących różnych zdarzeń drogowych,
a także wszystkich rodzajów przestępstw
– od najpoważniejszych, po pospolite.

Kolejne kamery
Typowanie miejsc, gdzie ma się pojawić
monitoring oraz określanie ilości kamer, dokonywane jest z wyprzedzeniem, po konsultacjach z kilkoma instytucjami, przede wszystkim z Komendą Miejską Policji. Do końca
czerwca kolejne kamery pojawią się w Parku
Jaworek (ul. Jaśkowicka), przy Rondzie Żwakowskim, ul. Stoczniowców (przystanek
na os. R) i na ul. Tischnera, w rejonie kościoła
bł. Karoliny Kózkówny.
Leszek Sobieraj

Zapraszamy mieszkańców naszego
miasta do wspólnych zdjęć! Z powodu niesprzyjającej aury zdjęcia, które
miały zostać wykonane 16 maja, zostały przełożone na sobotę 6 czerwca. W tym dniu zapraszamy:
æ godz.16.00 – mieszkańców osiedli
O, P, T, U i N – na parking przy Hali
Sportowej, al. Piłsudskiego,
æ godz. 17.00 – mieszkańców osiedli
Z i W – do OW Paprocany,
æ godz. 18.00 – mieszkańców Cielmic
– przed Szkołę Podstawową nr 23
przy ul. Jedności.
Zapraszamy wszystkich i mamy nadzieję, że tym razem pogoda będzie
nam sprzyjać!

Tychy chciały
być polskie
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza na wystawę „Tychy chciały być polskie – wystawa
prezentująca udział tyszan w walce o polskość (w 90. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego)”. Warto zobaczyć co przygotowali dla
mieszkańców pracownicy biblioteki, bo na wystawie znalazło się sporo nigdzie niepublikowanych dokumentów. Zwiedzający mogą obejrzeć
mapę z opisem poszczególnych walk
prowadzonych w okolicy, przeczytać
kto walczył o Tychy, kto poległ i kto
dowodził walkami. Cennych informacji udzieliły pracownikom Filii nr
3 MBP córki powstańców, panie Stefania Urbanek i Irena Lubecka. Dzięki
nim wystawa wzbogaciła się o cenne
materiały źródłowe i zdjęcia.
Ekspozycję zorganizowaną w ramach
obchodów 75-lecia nadania Tychom
praw gminy miejskiej można oglądać
od 18 maja do końca września. Więcej informacji na stronie www.mbp.
tychy.pl oraz pod numerem telefonu
032 227 27 32. MW

2300 uczestników programu

Pieniądze
na dom

„3+ Liczna Rodzina” coraz liczniejsza!

Uchwałą Rady Miasta
Tychy z dnia 28 maja
Tychy udzieliły pomocy finansowej z budżetu
miasta Gminie Kamień
Pomorski.

P

omoc
w
wysokości
50 tys. złotych będzie
przeznaczona na budowę
budynku mieszkalnego dla
ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim. Budynek socjalny, w którym mieszkali poszkodowani, spłonął w nocy
z 12 na 13 kwietnia.
W wyniku pożaru śmierć
poniosło 21 osób, ponad
20 zostało rannych. Obecnie
50 osób pozostaje bez dachu
nad głową.
Pomoc finansowa przekazana dla Gminy Kamień
Pomorski jest wyrazem solidarności tyskiego samorządu
i społeczności lokalnej z poszkodowanymi. MW

marietta stefaniak

pomagamy

Dwa miesiące temu,
21 marca, w Tychach wystartował program „3+
Liczna Rodzina” – dziś
podajemy pierwsze statystyki.

P

rogram skierowany jest
do rodzin z co najmniej
trójką dzieci, w wieku do 18.
lub 24. roku życia (gdy dziecko uczy się lub studiuje), tyskich rodzin zastępczych
i podopiecznych Ośrodka
Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach.

W liczbach
Od pierwszego dnia do 21
maja do programu przystąpiło 2300 uczestników, co daje
442 rodziny w tym:
æ 408 rodzin naturalnych
æ 34 rodziny zastępcze oraz
æ 40 dzieci z Ośrodka Usług
O pi e ku ń c z o - Wych ow aw czych.
Beneficjentom
programu wydrukowano 1940
kart. Do udziału w progra-

Rodzina Trendaków przystąpiła do programu jako pierwsza.

mie wciąż zgłaszają się kolejni, i co ważne, coraz więcej
firm. Łącznie w programie
uczestniczy sześć „firm 3+”

nie licząc jednostek i zakładów budżetowych (MCK,
Teatr Mały, MOSiR, Muzeum
Miejskie).

Nowe firmy
Nowymi „firmami 3+” są:
æ Restauracja Pizzeria „Dalton”, która „rodzinom 3+” ofe-

ruje 20 proc. rabatu na usługi
gastronomiczne (od poniedziałku do czwartku włącznie) z wyłączeniem alkoholi
oraz dowozów,
æ Kwiaciarnia „Francuska” –
oferuje 20 proc. rabatu na usługi florystyczne: sprzedaż kwiatów i artykułów dekoracyjnych
oraz aranżacji, wystroju wnętrz
w tym również przyjęć okolicznościowych,
æ „NDI – usługi internetowe”,
æ „Dominet”.
Dwie ostatnie firmy oferują 10 proc. rabatu na usługi szerokopasmowego dostępu do internetu dla nowych
i obecnych klientów. Warto
dodać, że niedługo do programu przystąpi jedna z tyskich
aptek.
Więcej informacji dla
wszystkich zainteresowanych
na stronie www.umtychy.pl
w zakładce 3+ Liczna Rodzina, oraz u koordynatora programu pod numerem telefonu 032 776 30 30. DM

