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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

MONITORING
W OSTRZESZOWIE
Czy w Ostrzeszowie bĊdzie
na ulicach monitoring? Jeszcze
tego nie zdecydowano, ale pierwszy krok w tym kierunku zostaá
zrobiony. Przez kilka ostatnich dni
odbywaáo siĊ próbne monitorowanie
ostrzeszowskiego Rynku. Pozwalaáa
na to kamera umieszczona na wieĪyczce ratusza. Staáo siĊ tak dziĊki
ofercie jednej z poznaĔskich ﬁrm,
ﬁrm,
która m.in. zajmuje siĊ instalacją monitoringu dla samorządów. W związku
z tym ﬁrma
ﬁrma ta zrobiáa prezentacjĊ
moĪliwoĞci technicznych swego urządzenia. „Centrum dowodzenia”, czyli
monitor umoĪliwiający podgląd tego,
co pokazuje kamera, znajdowaá siĊ w
urzĊdzie, w siedzibie straĪy miejskiej.
Przez ten tydzieĔ próby daáo siĊ to i
owo podglądnąü, bo moĪliwoĞci kamery są duĪe. Opinia komendanta straĪy
miejskiej to potwierdza. Parametry
techniczne kamery pozwalają na duĪe
przybliĪenie obiektów, co umoĪliwia
np. odczytaü numery rejestracyjne Ĩle
zaparkowanego samochodu lub zidentyﬁkowaü
tyﬁ
kowaü osobĊ, która dopuszcza siĊ
jakiegoĞ przestĊpstwa. Kamera umoĪliwia takĪe zatrzymanie obrazu, jego
przybliĪenie, ale potraﬁ teĪ „podąĪaü”
za Ğledzonym obiektem. MoĪe nawet
zajrzeü w okna pobliskich budynków.
Krótko mówiąc – moĪliwoĞci techniczne kamery raczej zaimponowaáy osobom „podglądającym”. Sáabszą stroną
są, rzecz jasna, koszty urządzenia. Za
caáy zestaw, czyli jednostkĊ prowadzącą plus kamerĊ, trzeba by zapáaciü
ok. 30 tys. zá. KaĪda nastĊpna kamera
kosztowaáaby kilkanaĞcie tysiĊcy, a
przecieĪ trochĊ tych kamer naleĪaáoby
zamontowaü, i to nie tylko w Rynku.
Dodatkowe koszty to serwisowanie i
konserwacja caáego systemu.
„W tej chwili jeszcze nie zapadáa
decyzja, co do wprowadzenia w mieĞcie monitoringu – mówi wiceburmistrz
Paweá UĞcinowicz, natomiast poprosi-
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liĞmy tĊ ﬁﬁrmĊ
rmĊ o przesáanie nam oferty
cenowej, podając, ile byáoby kamer, w
jakich miejscach, itp. Przypuszczam,
Īe najdalej za dwa tygodnie taką ofertĊ otrzymamy, wówczas bĊdziemy tĊ
sprawĊ dyskutowali na posiedzeniach
komisji Rady Miejskiej. Monitoring jest
zapisany w planie rozwoju lokalnego i
osobiĞcie jestem za ideą monitoringu.
W latach ubiegáych to byáa przede
wszystkim kwestia kosztów, jednakĪe
w związku z postĊpem technicznym i
spadkiem cen na urządzenia elektroniczne, monitoring jest coraz bardziej
dostĊpny cenowo. Pytanie: w których
miejscach miaáby zostaü zainstalowany
i jak wpáynie on na poprawĊ bezpieczeĔstwa?”
Z tego, co zdąĪyliĞmy ustaliü,
tygodniowe podglądanie Rynku nie
spowodowaáo zatrzymania jakiegoĞ
przestĊpcy na gorącym uczynku.
– Nawet miejscowe „lumpy” gdzieĞ
siĊ pochowaáy – mówi przedstawiciel
straĪy miejskiej. Zatem w centrum
miasta wszyscy byli przez ten tydzieĔ
wyjątkowo grzeczni. I o to chodzi, bo
przecieĪ lepiej dziaáaü prewencyjnie niĪ
demaskowaü przestĊpców.
K. Juszczak
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Woody Alien
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Koão nr 1
zaprasza
Dnia 11.03.09r. o godz. 11.00
w sali „StraĪak” odbĊdzie
siĊ zebranie prawozdawczo
– wyborcze poáączone ze
spotkaniem z okazji Dnia
Kobiet, na które wszystkich
czáonków Koáa nr 1 PZERiI
w Ostrzeszowie
zaprasza
Zarząd Koáa

Tekst sponsorowany

„Strefa bezpiecznych kredytów !”
wywiad z Panią Agnieszką Spychalską.- Kierownikiem Oddziaáu SKOK im. St. Kard. WyszyĔskiego w Ostrzeszowie

Od
pewnego
czasu
PaĔstwa placówka zostaáa oznaczona jako „strefa
bezpiecznych
kredytów”.
Czy jest to PaĔstwa reakcja na panujący kryzys?
Tak, poniewaĪ kryzys rzeczywiĞcie wpáywa na potrzeby klientów korzystających z poĪyczek

i kredytów. Niestety potencjalni
klienci czĊsto obawiają siĊ utraty
pracy i problemów ze spáatą kredytów. W takiej sytuacji chcemy
mocno zaakcentowaü fakt, Īe poĪyczanie w naszej Kasie moĪe byü
bezpieczne i to z kilku powodów.

Dlaczego
poĪyczanie
pieniĊdzy w SKOK-u im. St.
Kard. WyszyĔskiego moĪe
byü bezpieczniejsze od
innych?
Po pierwsze, udzielamy
poĪyczek i kredytów dopasowanych do potrzeb i moĪliwoĞci ﬁnansowych klientów.
KaĪda sytuacja oceniana
jest indywidualnie. Nigdy nie
sprzedajemy kredytów „na
siáĊ” tylko w celu zarobienia
prowizji i odsetek! PamiĊtamy,
Īe poĪyczane klientom pieniądze muszą do nas wróciü i to
terminowo. DziĊki znajomoĞci
rynku potraﬁmy bezpiecznie
poĪyczaü klientom nawet duĪe
kwoty pieniĊdzy, czĊsto na
okres spáaty nawet do 10 lat.

Racjonalna ocena klienta
moĪe okazaü siĊ niewystarczająca. Co w takiej sytuacji
moĪna zrobiü?
RzeczywiĞcie, sytuacja klientów zmienia siĊ i nie mamy gwarancji, Īe klient nie straci swojej
pracy w przyszáoĞci. PrzewidzieliĞmy takie sytuacje, dlatego proponujemy ubezpieczenie z tytuáu
utraty pracy, które pozwala na pokrycie rat kredytowych z odszkodowania i to w najtrudniejszym
okresie, tj. poszukiwania nowego
miejsca pracy. WysokoĞü ubezpieczenia dopasowujemy do potrzeb
klientów, którzy mogą dodatkowo
zabezpieczyü najbliĪszych przed
koniecznoĞcią spáaty poĪyczki w
przypadku swojej Ğmierci.

Czy poza ubezpieczeniem
klienci mogą liczyü na pomoc
i zrozumienie samej Kasy?
Wiemy, Īe nawet wysokie
odszkodowanie kiedyĞ siĊ skoĔczy. Klienci korzystający z oferty
„PoĪyczka Bezpieczna” mogą liczyü na obniĪenie wysokoĞci raty

miesiĊcznej nawet w okresie 6
miesiĊcy i to do jednej czwartej
dotychczasowej wysokoĞci. Nie
pobieramy z tego tytuáu Īadnych
opáat i prowizji! Istotne jest jednak
uzasadnienie takiego wniosku, poniewaĪ moĪliwoĞü obniĪenia raty
ma sáuĪyü klientom, którzy znajdują siĊ w trudnej sytuacji z powodu
utraty pracy czy teĪ choroby.

Czy strefa bezpiecznych
kredytów bĊdzie siĊ dalej
rozwijaü?
Nasze plany są bardzo ambitne. Chcemy dotrzeü z naszymi
pomysáami do duĪej grupy poten-

cjalnych klientów, poniewaĪ mamy
przekonanie, Īe nawet w trudniejszych czasach moĪna korzystaü z
poĪyczek i kredytów w sposób bardzo rozwaĪny i bezpieczniejszy niĪ
dotychczas. Nasza oferta bĊdzie
dalej doskonalona i to na podstawie sugestii i uwag naszych klientów. JuĪ dziĞ proponujemy bogatą
ofertĊ poĪyczek i kredytów (w tym
kredyt mieszkaniowy) oraz ubezpieczeĔ. Zapraszamy do naszego
oddziaáu w Ostrzeszowie, plac
Borek 3 od poniedziaáku do piątku
w godzinach od 9.30 do 17.00 oraz
na naszą stronĊ internetową www.
skokwyszynski.pl.

