
Po pod-
s umowan i u 
wyników śląskiej policji 
w 2012 r. Zabrze ma się czym 
pochwalić. – Jesteśmy liderem 
w skali województwa, jeśli chodzi 
o wyniki osiągane w zakresie ru-

chu 
dro -

g o -
w e g o . 

Z a j m u j e -
my pierwsze 

miejsce wśród 32 
jednostek – podkreśla 

podinspektor Dariusz Wesołow-
ski, komendant miejski policji 
w Zabrzu. W 2012 r. w mieście 
spadła liczba kolizji i wypadków, 
zwłaszcza tych powodowanych 

przez nietrzeźwych. Dzięki zakro-
jonym na szeroką skalę kontrolom 
trzeźwości policjanci uniemożliwili 
dalszą jazdę ponad tysiącu kierow-
ców wsiadających do samochodu 
po kilku głębszych.
– Jeśli chodzi o obszary monitoro-
wane w dziedzinie prewencji, jeste-
śmy na jednym z trzech pierwszych 
miejsc w województwie. Pracujemy 
na wysokim poziomie i staramy 
się utrzymać takie wyniki już od lat 
– zwraca uwagę podinsp. Dariusz 
Wesołowski. Poprawa bezpieczeń-
stwa związana jest m.in. z dużą 
liczbą patroli na ulicach. Średnio 
co piąty z nich finansowany jest 
przez zabrzański samorząd. W tym 
roku na dodatkowe patrole prze-
znaczono z miejskiej kasy 350 tys. 
zł. – Bardzo cenię sobie współpra-

cę z miastem. Tak dobrych wyni-
ków, jakie udaje nam się osiągać, 
nie byłoby bez wsparcia ze strony 
samorządu – zaznacza podinsp. 
Dariusz Wesołowski.
W 2012 r. w Zabrzu odnotowa-
no o 700 przestępstw mniej niż 
w roku 2011. – Istotne jest to, że 
liczba przestępstw spadła w ka-
tegoriach szczególnie uciążliwych 
dla mieszkańców, takich jak kra-
dzieże, włamania, pobicia, bójki 
i rozboje – zaznacza komendant. 
Spadkowi liczby przestępstw to-
warzyszył wzrost wykrywalności, 
zwłaszcza w zakresie najgroźniej-
szych przestępstw. – W przypadku 
przestępstw o charakterze rozbój-
niczym wykrywalność osiągnęła 
poziom ponad 87 procent. Jeszcze 
lepszy wynik, bo ponad 91 procent 

wykrycia, uzyskano w kategorii 
bójki i pobicia oraz uszczerbek na 
zdrowiu – wylicza aspirant sztabo-
wy Marek Wypych, rzecznik za-
brzańskiej policji.
W ubiegłym roku wzrosła liczba 
sprawców zatrzymanych na gorą-
cym uczynku. To m.in. efekt świet-
nej współpracy z operatorami cen-
trum monitoringu. – Otrzymujemy 
od operatorów bardzo dużą liczbę 
zgłoszeń dotyczących wydarzeń 
budzących niepokój. Niejednokrot-
nie na tej podstawie zatrzymujemy 
sprawców groźnych przestępstw 
– mówi komendant Wesołowski.
– Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom to dla nas priory-
tet. Dlatego regularnie wspieramy 
policję, rozbudowujemy system 
monitoringu, realizujemy programy 

R E K L A M A . . . .

Dżungla wyrasta 
w centrum 
miasta

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny
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Piłkarze Górnika 
Zabrze spotkali 

się z kibicami 
w hali „Pogoń”

Na za-
brzańskich 

drogach 
jest coraz 

bezpieczniej

Po pod-

chu 
dro -

g o -
w e g o . 

Z a j m u j e -
my pierwsze 

miejsce wśród 32 

Pierwsze miejsce pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czołowa trójka 
w dziedzinie prewencji i prawie 10-procentowy spadek przestępczości! Zabrzańska policja 
wiedzie prym wśród 32 jednostek województwa śląskiego.

Wraz z nadejściem 
wiosny na ulice 
powrócą patrole 

na motorach
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profilaktyczne, których celem jest 
przeciwdziałanie przestępczości. 
Bardzo się cieszę, że te działania 
przynoszą wymierne efekty – pod-
sumowuje prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik.   (hm)

TAKIE 
SĄ

LICZBY:
kolizje
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2011 r. - 1594
2012 r. - 1309

wypadki
2010 r. - 237
2011 r. - 231
2012 r. - 226
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drogówka najlepsza 
w województwie!

POLICJA I SAMORZĄD ŁĄCZĄ SIŁY W STARANIACH 
O POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA


