
Nadkomisarz 
Dariusz Weso-
łowski, zastępca 
komendanta 
KMP w Zabrzu:

W ubieg³ym tygo-
dniu zabrzañscy 
dzielnicowi otrzyma-
li 40 nowych telefo-
nów komórkowych. 

Teraz, mieszkańcy Zabrza 
będą mogli zadzwonić do 
swojego dzielnicowego, po-
prosić o pomoc, przekazać 
informację, umówić się na 
spotkanie. 

Zakup aparatów sfinanso- 
wa³y w³adze samorz¹dowe.  
Z ich œrodków pokrywane 
bêd¹ równie¿ bie¿¹ce op³aty 
zwi¹zane z abonamentem.

Lista zabrzañskich dzielni-
cowych wraz z numerami 
nowych telefonów komórko-
wych jest dostêpna na stro-
nie internetowej zabrzañskiej 
policji, w zak³adce “Twój 
dzielnicowy”.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e 
do policjantów niekoniecz-
nie trzeba dzwoniæ zawsze i 
ze wszystkimi problemami. 
Wci¹¿ dzia³aj¹ policyjne te-
lefony alarmowe, pod które 
nale¿y zg³aszaæ nag³e inter-
wencje.  
Dzielnicowi odbierają te-
lefony tylko w godzinach 
pe³nionej s³u¿by. 

Nowoczesny system miej-
skiego monitoringu dzia³a na 
terenie Zabrza od pocz¹tku 
wrzeœnia.  Kosztowa³ prawie 
milion z³otych. 
Na razie w jego sk³ad wchodzi 
16 kamer. 

Przez ca³¹ dobê 
obserwuj¹ one 
wszystko co dzie-
je siê w œcis³ym 
centrum mia-
sta,  m.in. na uli-
cach Goethego, 
Wolnoœci, 3 Maja 
i de Gaulle’a.
System pozwala na 
obserwacjê wielu miejsc 
jednoczeœnie, bez wzglêdu 
na warunki atmosferyczne i 
porê dnia. Obraz przekazywa-
ny przez kamery jest nie tylko 
obserwowany, lecz równie¿ 
rejestrowany i przechowywa-
ny przez okres 30 dni. 

Z policyjnych statystyk wyni-
ka, ¿e w miejscach objêtych 
nadzorem wizyjnym, zmniej-
sza siê iloœæ pope³nianych 
przestêpstw. Uwa¿niej te¿ 
je¿d¿¹ kierowcy. Monitoring 
jest pomocny podczas za-
bezpieczania imprez sporto-
wych i kulturalnych, których 
przecie¿ w Zabrzu nie braku-
je. W zasadzie, sam fakt, ¿e 
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miejsca w Zabrzu, w których 
najczêœciej dochodzi do nie-
bezpiecznych zdarzeñ. 
Wiadomo, ¿e w najbli¿szym 
czasie do systemu w³¹czonych 
zostanie  8 kolejnych kamer 
w Bielszowicach i Mikulczy-
cach. 

Zadzwoń do dzielnicowego

- Zabrzañski samorz¹d konsekwentnie  wspiera 
policjê, przyczyniaj¹c siê do poprawy skutecznoœci 
jej dzia³ania.  Dziêki monitoringowi z ca³¹ pewnoœci¹ 
wzroœnie szybkoœæ organów œcigania, zarówno policji jak 
i stra¿y miejskiej a tak¿e efektywnoœæ ich dzia³añ – infor-
muje nadkom. Dariusz Weso³owski, zastêpca komendan-
ta KMP w Zabrzu.

- Wszyscy zgadzamy siê, że na bezpieczeñstwie nie 
mo¿na oszczêdzaæ. Dlatego staramy siê wspieraæ policjê 
i stwarzaæ jej odpowiednie warunki pracy. System mo-
nitoringu, dodatkowe patrole, zakup telefonów komórko-
wych  czy dofinansowanie nowych radiowozów -  wszyst-
kie te dzia³ania wp³ywaj¹  na poprawê bezpieczeñstwa 
mieszkañców, które jest dla nas priorytetem.

kamera znajduje siê na danej 
ulicy, jest cennym dzia³aniem 
prewencyjnym.

Docelowo 
w mieœcie 
ma pojawiæ siê 
a¿ 200 kamer. 

O tym, gdzie zostan¹ umiesz-
czone zadecyduj¹... policyj-
ne statystyki. One wska¿¹ 

Pod czujnym okiem kamery


