
Bezpieczniej w Zabrzu

Nowe radiowozy, więcej patroli w różnych dzielnicach, nowoczesny system mo-
nitoringu - wszystkie te elementy wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa  
w mieście. Na takie przedsięwzięcia władze samorządowe nie żałują środków. Bez-
pieczeństwo mieszkańców Zabrza to zadanie priorytetowe, dlatego tak ważna jest 
ścisła współpraca z policją i strażą miejską oraz wspieranie ich działań. 

O jakości życia w mie-
ście w znaczącej mierze 
decyduje to, czy miesz-
kańcy czują się w nim 
bezpiecznie.  Dla samo-
rządu, zapewnienie tego 
bezpieczeństwa jest za-
daniem o pierwszorzęd-
nym znaczeniu. 
Wszyscy zgadzamy się, że na tym elemencie 
funkcjonowania miasta nie można oszczę-
dzać. Dlatego regularnie wspieramy policję, 
w mieście działa systematycznie rozbudowy-
wana sieć monitoringu, dofinansowujemy też 
dodatkowe patrole na ulicach.  
Zabrze uczestniczy w kilku profilaktycznych 
programach, które mają na celu przeciwdzia-
łanie przestępczości. 

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Kamera widzi wszystko
Od jesieni ubiegłego roku sytuacja w najbardziej newralgicznych punk-
tach miasta monitorowana jest za pomocą 16 kamer. System pozwala na 
obserwację wielu miejsc jednocześnie, bez względu na warunki atmosfe-
ryczne i porę dnia.  

Z policyjnych statystyk wynika, że w miejscach objętych nadzorem  wizyjnym, zmniej-
sza się ilość popełnianych przestępstw. Uważniej też jeżdżą kierowcy. W zasadzie, 
sam fakt, że kamera znajduje się na danej ulicy, jest cennym działaniem prewen-
cyjnym.
Już wkrótce, na terenie Zabrza pojawi się 8 nowych kamer. Będą one obserwować 
nie tylko to, co dzieje się w centrum miasta, ale również w jego dzielnicach, m.in. 
3 kamery zostaną zainstalowane w Biskupicach. Koszt rozbudowy systemu to 300 
tys. zł. 

Więcej patroli, 
bezpieczniej na ulicach
Aż 550 dodatkowych patroli pojawiło się na ulicach 
miasta dzięki dotacji od samorządu. Policjantów kie-
rowano w najbardziej zagrożone rejony miasta. Dzię-
ki temu udało się znacznie poprawić wykrywalność 
wykroczeń, w tym czynów najbardziej uciążliwych dla 
mieszkańców, takich jak dewastacje czy picie alkoho-
lu przed blokami. Widok policyjnego munduru zwięk-
sza poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie odstra-
sza potencjalnych przestępców

Bez pobłażania 
dla pijanych kierowców
W pierwszym półroczu tego roku policjanci z „drogów-
ki” skontrolowali trzeźwość ponad 15 tysięcy kierow-
ców. To prawie 3 razy więcej niż w analogicznym okre-
sie ubiegłego roku. Funkcjonariusze podczas działań 
wykorzystują otrzymane od władz miejskich nowe 
urządzenia do badania stanu trzeźwości typu ACO-
BLU. Pozwalają one na sprawniejsze przeprowadzenie 
kontroli.
W urządzeniach nie ma konieczności wymieniania 
ustnika. Wystarczy, aby kierowca przez kilka minut 
dmuchał w kierunku czujnika z odległości kilku centy-
metrów.  Nowoczesne aparaty kosztowały prawie 10 
tysięcy złotych. 

Bezpieczny pieszy
Funkcjonariusze „drogówki” przeprowadzili w tym 
roku aż 42 różne akcje profilaktyczne. Jedną z nich 
była ta pod nazwą „Ratujmy Każdego - Rok Piesze-
go- Kolejny Krok”.
Włączył się w nią aktywnie zabrzański samorząd. Za środki 
finansowe z budżetu miasta zakupiono elementy odbla-
skowe, kamizelki, zestawy do znakowania rowerów oraz 
gadżety, które rozdawali policjanci. 

Mł. inspektor Roman 
Rabsztyn, Komendant 
Miejski Policji 
w Zabrzu 

Zabrzańska policja osią-
gnęła w tym roku bardzo 
dobre rezultaty. Uzyska-
nie takich wyników było   
w dużym stopniu możli-
we dzięki finansowemu 
wsparciu samorządu. To 
bardzo znacząca pomoc 
dla  prowadzonych przez 
nas działań. Zwiększenie 
liczby patroli z całą pew-
nością przyczyniło się do 
poprawy bezpieczeństwa 
na terenie miasta. Środki 
otrzymane od samorzą-
du pozwoliły na zakup 7 
nowych radiowozów, 22 
zestawów komputerowych 
oraz nowoczesnych alko-
matów.

O tym, jak ważne dla władz 
samorządowych jest bezpie-
czeństwo mieszkańców 
Zabrza, niech świadczy 
fakt, że na cele związane 
z bezpieczeństwem publicz-
nym i ochroną przeciwpo-
żarową, w roku 2010 wy-
danych zostanie prawie 15 
mln zł, czyli prawie 20 proc. 
więcej niż w roku ubiegłym. 


