
Dla dobra pieszych

W ramach kampanii poli-
cjanci staraj¹ siê dotrzeæ 
z akcj¹ informacyjn¹ do 
wszystkich u¿ytkowników 
dróg. Szczególna uwaga 
kierowana jest na  pie-
szych, rowerzystów i mo-
torowerzystów. Te grupy 
nale¿ą bowiem do naj-
mniej chronionych uczest-
ników ruchu drogowego     
i niejednokrotnie stają siê 
ofiarami tragicznych wy-
padków. 
Dzia³ania policyjne pole- 
gaj¹ na reagowaniu na 
wykroczenia, krzewieniu 

„2009 - Rokiem Bezpieczeñstwa Pieszych” - 
pod takim has³em organizowana jest kampania 
spo³eczna, maj¹ca na celu zmniejszenie iloœci 
wypadków drogowych, w których giną piesi. 
Zabrze równie¿ w³¹czy³o siê do tej akcji. Dzia³a- 
nia Policji aktywnie wspieraj¹ w³adze miasta.

Przekazujemy 
wsparcie dla policji
Bezpieczeñstwo mieszkañców to dla nas sprawa prio-
rytetowa. Dlatego zabrzañski samorz¹d chêtnie w³¹czy³ 
siê w kampaniê „2009 – Rokiem Bezpieczeñstwa Pie-
szych”.
Staramy siê regularnie wspieraæ policjê. W ubieg³ym roku 
przekazaliœmy na ten cel ponad 646 tys. z³. Z tych fundu-
szy zakupiono m.in. siedem radiowozów. Na ulicach mia-
sta pojawi³o siê równie¿ wiêcej funkcjonariuszy, ponie-
wa¿ sfinansowaliœmy 1561 dodatkowych patroli. Na rok 
2009 z bud¿etu miasta na rzecz policji wyasygnowaliœmy 
dotacje w ³¹cznej wysokoœci 630 tys. z³.

Ma³gorzata Mañka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Inauguracja kampanii „2009 - Rokiem Bez- 
pieczeñstwa Pieszych” odby³a siê 23 stycznia       
w Domu Muzyki i Tañca w Zabrzu. 
W imprezie wziê³o udzia³ blisko 2 tys. dzieci ze 
szkó³ i domów dziecka  z ca³ego województwa 
œl¹skiego. Maskotka œl¹skiej Policji - “Sznupek” 
- zaprezentowa³a dzieciom film o bezpieczeñstwie 
najm³odszych uczestników ruchu drogowego. 
Edukacyjny film bêdzie pokazywany na specjalnych 
projekcjach  w ka¿dej szkole naszej aglomeracji.

Inauguracja 
w Zabrzu

kultury poszanowania za-
sad ruchu drogowego oraz 
znajomoœci przepisów       
a tak¿e karaniu mandata-
mi w przypadku ra¿¹cych 
wykroczeñ. 

- W konfrontacji z pojaz-
dem pieszy jest zawsze 
na straconej pozycji. 
Nieostro¿nych i niezdy-
scyplinowanych pieszych 
niestety nie brakuje. St¹d 
potrzeba wzmo¿onych 
dzia³añ. Statystyki ostat-
nich 5 lat s¹ tragiczne - a¿ 
50 proc. ofiar wypadków 

drogowych ze skutkiem 
œmiertelnym stanowi¹ pie-
si. Dlatego chcemy ogra- 
niczyæ tê tendencjê – mówi 
Marek Szeliga, naczelnik 
Wydzia³u Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Po-
licji w Zabrzu.  - Pozytywne  
efekty mo¿na ju¿ zauwa¿yæ 
w grupie najm³odszych 
uczestników ruchu drogo-
wego - dzieci i m³odzie¿y, 
wœród których od wielu 
lat prowadzone s¹ akcje 
edukacyjne. Teraz nasze 
dzia³ania adresowane s¹ 
do osób z grupy wiekowej 
40 - 65 lat. Bardzo czêsto 
osoby te, nawet jeœli znaj¹ 
przepisy, to - niestety - 
do nich się nie stosuj¹. 
Zdarzaj¹ siê te¿ przypadki 
kompletnej nieznajomoœci 
zasad obowi¹zuj¹cych na 
drodze. 
Staramy siê docieraæ do 
mieszkañców w  bardzo 
ró¿ny sposób, czêsto na-
wet niekonwencjonalny. 
Do swojej akcji zaprosiliœ- 

Miasto razem z Policja
Dzia³ania Policji zmierzaj¹ce do polepszenia bez- 
pieczeñstwa pieszych spotka³y siê z szerokim odze-
wem ze strony w³adz miasta. 
Urz¹d Miejski nie tylko przeznaczy³ œrodki finanso-
we na zapewnienie dodatkowych patroli oraz zakup 
nowych radiowozów. Aktywnie w³¹czy³ siê równie¿ w 
dzia³ania prewencyjne zwi¹zane z bezpieczeñstwem 
pieszych. 
Przyk³adowo, miejscem w którym dochodzi³o do 
wielu kolizji i wypadków by³o skrzy¿owanie ulic:             
3 Maja i Jagie³³y - rejon miejskiego targowiska. Po-
licjanci we wspó³pracy z Wydzia³em Infrastruktury 
Urzêdu Miejskiego opracowali i wprowadzili dodat-
kowe, odblaskowe oznakowanie. W wyraŸny spo-
sób wp³ynê³o to na poprawê bezpieczeñstwa w tej 
czêœci miasta. 

Urz¹d Miejski zadeklarowa³ równie¿ przekazanie 
œrodków na zakup elementów odblaskowych.  Zakup 
nak³adek na rêce, parasolek i innych „œwiec¹cych 
drobiazgów” jest w³aœnie finalizowany. Bêd¹ one 
rozdawane podczas konkursów, festynów czy akcji 
edukacyjnych dotycz¹cych bezpieczeñstwa w ruchu 
drogowym. 

my nawet ksiê¿y i kateche-
tów.
Policja przygotowa³a spe-
cjalny apel, dotycz¹cy 
zachowania na drodze             
i zachêcaj¹cy do spotkañ 
z policj¹.  Zosta³ on 
rozes³any do wszystkich 
koœcio³ów na terenie Za-
brza i odczytany wiernym 
podczas niedzielnych Mszy 
œw. 

Funkcjonariusze organizuj¹ 
równie¿ spotkania z oso-
bami starszymi, w ramach 
których t³umacz¹, ¿e pie-
szy ma nie tylko prawa, 
ale równie¿ obowi¹zki. 

Podinspektor Roman 
Rabsztyn, komendant 
miejski policji w Zabrzu

Wspólnie dbamy 
o bezpieczenstwo
w Zabrzu
Nie wyobra¿am sobie funkcjonowania naszej jednost-
ki bez programu wspó³pracy z w³adzami miejskimi Za-
brza. Bez pomocy ze strony samorz¹du trudniej by³oby 
zapobiegaæ przestêpczoœci czy te¿ prowadziæ dzia³ania 
zmierzaj¹ce do poprawy bezpieczeñstwa w ruchu drogo-
wym. W tym zakresie w roku 2009 pragniemy szczegól-
nie skoncentrowaæ siê na zmniejszeniu iloœci wypadków 
oraz ograniczeniu liczby ofiar wœród pieszych.

W ostatnim czasie zabrzańska policja wzbogaciła 
się o dwa szybkie motocykle Honda. Dzięki nim 
możemy jeszcze szybciej reagować na zdarzenia 
drogowe - podkreśla podkom. Marek Szeliga 


