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Projekt zakładający wprowadzenie monitoringu w okolice bloków należących do Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej wchodzi w kolejny etap realizacji. Przypomnijmy, że od września na bloku przy ulicy
Opolskiej podłączona jest kamera monitorująca sytuację na parkingu. Testowane jest łącze
internetowe wraz ze sprzętem, tak, aby jakość obrazu oraz sposób archiwizowania wizji spełniał
oczekiwane cele. Obraz przekazywany z tej kamery jest dostępny za pośrednictwem strony
www.gsmjastrzebie.pl Dotychczas sami internauci wyrażają swoje poparcie dla idei monitoringu w
GSM. Jeden z użytkowników na oficjalnym internetowym forum spółdzielni napisał: Nie ma innej

alternatywy dla mieszkańców którzy chcą żyć w budynkach wielorodzinnych na odpowiednim
poziomie. Nie powinien on pilnować tylko naszych ,,bryczek'' na parkingu ale przede wszystkim
spełniać rolę ,,dozorcy'' naszego mienia w budynku. Obecnie nikogo już nie dziwi domofon z
monitoringiem i to w najbliższym czasie stanie się standardem zabezpieczenia budynku.
Kamera uruchomiona dzisiaj, działa na innych zasadach. Zarząd GSM zdaje sobie sprawę, że nie
wszyscy mieszkańcy mają stały dostęp do internetu. Dlatego w bloku przy ulicy Katowickiej (klatka nr
20) została zamontowana kamera, jej obraz transmitowany jest za pośrednictwem systemu
antenowego AZART (kanał 22). To oznacza, że mieszkańcy korzystający z anteny zbiorczej mogą
zobaczyć to, co dzieje się bezpośrednio przed wejściem do klatki schodowej. Warunkiem jest
dostrojenie telewizora. Obiektyw jest ustawiony w taki sposób, aby mieszkańcy mogli zobaczyć kto
wchodzi i wychodzi z klatki schodowej, czy korzysta z domofonu.

Działania podjęte w ramach testów wprowadzenia monitoringu na zasobach Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej mają przede wszystkim na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i odstraszenie
ewentualnych wandali, którzy niszczą np. elewacje budynków, czy złodziei. Dodatkowo – obecnie
wystąpiono do firm specjalizujących się w zakresie montażu systemu monitoringu o określenie
kosztów utrzymania takiego systemu oraz kosztów kamer. Obecnie pilotażowy monitoring, na ulicy
Opolskiej i Katowickiej, nie wiąże się z żadnymi kosztami dla lokatorów.
W ostateczności to mieszkańcy będą
monitorującego ich najbliższe otoczenie.
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