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MONITORING W PRZEDSZKOLACH
W tym roku wszystkie przedszkola w dzielnicy osiemnastej wyposa¿one
zosta³y w monitoring. Ta inwestycja pozwoli nie tylko podnieæ bezpieczeñstwo, ale równie¿ zaoszczêdziæ wiele pieniêdzy. Kamery zainstalowane zosta³y
zarówno na zewn¹trz, tak, by monitorowaæ ogródki oraz wejcie do placówki, jak i w przedszkolnych szatniach.
 Ka¿da z 15 placówek przedszkolnych w naszej dzielnicy ma swój w³asny monitoring, w sk³ad którego wchodz¹ kamery zewnêtrzne i kamery zamontowane wewn¹trz oraz rejestrator i
monitor. Jestemy bardzo zadowoleni z
tej inwestycji, okaza³o siê, ¿e zadanie
zyska³o akceptacjê dyrektorek przedszkoli i rodziców przedszkolaków 
mówi Stanis³aw Moryc przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
OD POMYS£U
DO REALIZACJI
Pomys³ zrodzi³ siê na jednym z posiedzeñ Zarz¹du, kiedy to jego cz³onkowie zastanawiali siê jaka inwestycja w
placówkach przedszkolnych by³aby
najbardziej potrzebna.  Doszlimy do
wniosku, ¿e nale¿y zacz¹æ od monitoringu, ¿eby potem móc spokojnie inwestowaæ w doposa¿enie ogródków czy
odnawianie elewacji  mówi Mariusz
Woda, cz³onek Zarz¹du Rady Dzielnicy XVIII. Potem pomys³ trzeba by³o
jeszcze skonfrontowaæ z dyrektorami i
mo¿na by³o przyst¹piæ do realizacji.
 Idea instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach przedszkolnych
zosta³a nam przedstawiona na corocznym spotkaniu Zarz¹du Dzielnicy XVIII
z dyrektorami samorz¹dowych przedszkoli. Dyrektorzy od wielu lat zwracali
uwagê na niszczenie sprzêtu rekreacyjnego w ogrodach przedszkolnych oraz
na trudnoci z identyfikowaniem
sprawców. Wiele z nas przesta³o po
prostu inwestowaæ w place zabaw ze
wzglêdu na szybk¹ ich dewastacjê
przez nieznanych niszczycieli. Jesieni¹
ubieg³ego roku przewodnicz¹cy Stanis³aw Moryc oznajmi³, ¿e bêd¹ rodki
na monitoring zewnêtrzny. Przyznam
szczerze, ¿e bardzo mnie ta informacja
ucieszy³a. Jeszcze bardziej ucieszy³ fakt,
¿e na obietnicy siê nie skoñczy³o. Pod
koniec sierpnia 2015 roku ka¿de przedszkole mia³o ju¿ zainstalowane kamery,
rednio po 8, z tego 2 wewn¹trz przedszko³a, a 6 na zewn¹trz. Jest to sprzêt
dobrej klasy z kamerami cyfrowymi,
umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê sprawców,
a tak¿e monitorowanie sytuacji w naszych ogrodach o dowolnej porze z
w³asnych domów  opowiada Katarzyna Wolny dyrektor Samorz¹dowego
Przedszkola nr 107 z os. S³onecznego.
KOLEJNY ETAP
WIÊKSZEGO PLANU
 Monitoring w przedszkolach to kolejny krok w realizacji planu doposa¿enia przedszkolnych ogródków. Zanim
zainwestujemy w nowy sprzêt chcemy
mieæ pewnoæ, ¿e nie bêdzie on od razu
niszczony. Najpierw w przedszkolach,
w których by³y bardzo niskie ogrodzenia  takie przez które mo¿na by³o bez
trudu przejæ wymienilimy je na wy¿sze. Teraz zainstalowany zosta³ monitoring  koszt ca³oci inwestycji to 150
tys. z³otych. Tak zabezpieczone ogródki bêdzie mo¿na kolejno doposa¿aæ.
Taka kolejnoæ jest najbardziej logiczna  mówi Mariusz Woda, cz³onek

Zarz¹du Rady Dzielnicy XVIII odpowiedzialny za sprawy edukacji.
 Dziêki temu, ¿e jest monitoring, my
dyrektorzy mo¿emy ju¿ planowaæ wydatki na zagospodarowanie placów zabaw, gdy¿ wiemy, ¿e widok zamontowanych kamer skutecznie (przynajmniej
dotychczas) odstrasza niszczycieli.
Nikt te¿ chyba ju¿ nie omieli siê wypisywaæ ró¿nych bazgro³ów na, nierzadko odnowionej za bardzo du¿e pieni¹dze, elewacji przedszkoli  mówi
Katarzyna Wolny.
DLA BEZPIECZEÑSTWA DZIECI
I UNIKANIA KONFLIKTÓW
 Jedn¹ z kamer ustawilimy dok³adnie na wejcie  mówi Maria Sobejko, dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola nr 96 z os. Zielonego. Dziêki
temu widaæ kto przyprowadza i co wa¿niejsze, kto odbiera dziecko. Dziêki takiemu zamontowaniu kamer uniemo¿liwia siê wejcie osób niepowo³anych
do placówki, mo¿na te¿ dok³adnie
sprawdziæ godzinê o jakiej dziecko
opuci³o przedszkole.  Zainstalowany
w naszym przedszkolu monitoring ju¿
pomóg³ w rozwi¹zywaniu problemów.
Uda³o siê, dziêki kamerom, rozpoznaæ
osoby, które niszczy³y przedszkolne
mienie. Wystarczy³a rozmowa  te osoby ju¿ na pewno nie zniszcz¹ niczego
w naszym ogródku. Przekona³y siê, ¿e
kamery zamontowane na zewn¹trz to
nie atrapa, jak by³o do tej pory  tylko aktywny monitoring. Oprócz tego
uda³o siê pomóc mamie jednego z
przedszkolaków, która by³a przekonana, ¿e zostawi³a w szatni siatkê. Dziêki nagraniu udowodnilimy, ¿e opuci³a przedszkole z siatk¹ i musi jej szukaæ gdzie indziej  opowiada Maria
Sobejko. Jak widaæ, choæ monitoring
jest w przedszkolach od niedawna, ju¿
spe³nia swoj¹ rolê a to zapewne dopiero pocz¹tek efektów jego zamontowania.
DLA ZABEZPIECZENIA
MIENIA
 Przedszkolne place zabaw s¹ jednym z ulubionych miejsc imprezowania
osób, które wieczorami nie maj¹ co ze
sob¹ zrobiæ. Ogrodzone, wieczorami
puste, doposa¿one w urz¹dzenia, które
mo¿na  niezgodnie z ich pierwotnym
przeznaczeniem wykorzystaæ do biesiadowania staj¹ siê miejscem osiedlowych imprez, podczas których niestety
czêsto dochodzi do niszczenia urz¹dzeñ
 mówi Mariusz Woda i dodaje.  Monitoring, mamy nadziejê, skutecznie
zmieni zwyczaje tych osób.
Z danych uzyskanych od Stra¿y Miejskiej wynika, ¿e rzeczywicie place zabaw przyci¹gaj¹ osiedlowych chuliganów. W roku bie¿¹cym Stra¿ Miejska
odnotowa³a ju¿ 21 zg³oszeñ interwencyjnych na terenie ogródków jordanowskich piêciu dzielnic nowohuckich,
g³ównie dotyczy³y one spo¿ywania alkoholu zak³ócania spokoju i przebywania osób bezdomnych. Niestety, s¹ w
naszej dzielnicy przedszkola gdzie oso-

Elewacja przedszkola na os. Uroczym zosta³a oszpecona przed zamontowaniem monitoringu. Kiedy graffiti zostanie
usuniête kamery powinny skutecznie odstraszyæ amatorów takich malunków.

Kamera ustawiona na drzwi wejciowe pozwala monitorowaæ odprowadzanie i odbieranie przedszkolaków.
by spo¿ywaj¹ce alkohol wrêcz czekaj¹
na moment zamkniêcia przedszkola, by
ju¿ chwilê póniej przedostaæ siê w³anie do ogródka w wiadomym celu.
Monitoring ma temu skuteczne przeciwdzia³aæ.
ZAMIAST PODSUMOWANIA
O opiniê na temat monitoringu w nowohuckich przedszkolach poprosilimy
Policjê.
 Wspieramy ka¿de dzia³ania maj¹ce
na celu poprawê bezpieczeñstwa. Montowanie kamer w miejscach publicznych spe³nia tak¹ funkcjê. Monitoring
zwiêksza szanse wykrycia i zatrzymania
przestêpcy. Monitoring oddzia³uje tak¿e prewencyjnie, oczywicie ¿aden na-

ukowiec nie jest w stanie wskazaæ  do
ilu przestêpstw nie dosz³o w miejscach,
gdzie zamontowane s¹ kamery  przestêpcy musieliby siê do tego przyznaæ,
jednak dowiadczenie policyjne wskazuje, ¿e w tych miejscach jest znacznie
mniej przestêpstw i wykroczeñ. Przed
aktami wandalizmu sprawcy czêsto robi¹ wywiad, obserwuj¹ otoczenie  i
zamontowane kamery niew¹tpliwie
dzia³aj¹ odstraszaj¹co. Oczywicie nie
zlikwiduj¹ przestêpczoci w 100%, na
pewno jednak podnios¹ bezpieczeñstwo
 mówi podinspektor Mariusz Ciarka,
rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
Zapytalimy o przedszkolny monito-

ring równie¿ rodziców, ich zdanie jest
najlepszym podsumowaniem tematu. 
Wszyscy rodzice s¹ bardzo zadowoleni
z monitoringu za³o¿onego w naszym
przedszkolu. W koñcu mo¿emy liczyæ,
¿e ³adna elewacja budynku przedszkola nie zostanie pomalowana wulgarnymi s³owami, a zabawki w ogródku, z
których korzystaj¹ nasze pociechy nie
zostan¹ zniszczone przez chuliganów.
Czujemy, ¿e nasze pociechy na terenie
przedszkola s¹ bezpiecznie chronione
przed niepowo³anymi osobami  mówi
Przewodnicz¹ca Rady Rodziców Samorz¹dowego Przedszkola nr 104, z os.
Hutniczego.
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