Stała poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście, to dla władz miasta priorytetowe zadanie. Jest
ono realizowane na kilku płaszczyznach. Samorząd ściśle współpracuje z policją i strażą miejską. Co roku w miejskim budżecie uwzględniane są środki finansowe na wsparcie działań tych
służb. Najnowsze działania to uruchomienie w Biskupicach nowego posterunku straży miejskiej
i rozbudowa zabrzańskiej sieci monitoringu.

Od jesieni ubiegłego
roku sytuacja w najbardziej newralgicznych punktach miasta monitorowana
jest za pomocą
16 kamer.

Z policyjnych
statystyk wynika, że
w miejscach objętych
nadzorem wizyjnym,
zmniejsza się liczba
popełnianych przestępstw.

System pozwala na obserwację wielu miejsc jednocześnie, bez względu na
warunki
atmosferyczne
i porę dnia. Obraz przekazywany przez kamery jest
nie tylko monitorowany
przez 24 godziny na dobę,
lecz również rejestrowany i przechowywany przez
okres 30 dni.

Uważniej też jeżdżą kierowcy. Monitoring jest pomocny przy zabezpieczaniu
imprez sportowych i kulturalnych, których przecież
w Zabrzu nie brakuje. W
zasadzie, sam fakt, że kamera znajduje się na danej
ulicy, jest cennym działaniem prewencyjnym.

Uruchomienie
systemu
monitoringu
kosztowało
ponad 1 mln zł, ale inwestycja ta jest niezwykle
przydatna. Dzięki zarejestrowanym obrazom policjanci i strażnicy mogli
zatrzymać sprawców przestępstw i wykroczeń.

Docelowo
monitoring
stanie się ważnym elementem funkcjonowania
Powiatowego Centrum Powiadamiania Kryzysowego,
które mieścić się będzie w
wyremontowanym budynku
przyszłego ratusza miejskiego.

Za to już w październiku
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.

Tu pojawią
się nowe
kamery:
• skrzyżowanie Roosevelta i Damrota
• skrzyżowanie Wolności i Piłsudskiego
• skrzyżowanie Tarnopolskiej i Chopina
• skrzyżowanie Tarnopolskiej i pl. Kroczka
• skrzyżowanie Krakowskiej i Jordana
• skrzyżowanie Bytomskiej i Okrzei

Biskupice
mają posterunek
W tej zabrzańskiej
dzielnicy od ubiegłego tygodnia
działa posterunek
straży miejskiej.
Podczas dyżurów mieszkańcy będą mogli kontaktować się ze strażnikami
miejskimi i funkcjonariuszami policji. W Biskupicach pojawi się też więcej
patroli, zarówno pieszych
jak i zmotoryzowanych

santów, biura straży i pomieszczeń pomocniczych.
W czasie trwającego 5
miesięcy remontu wymieniono wszystkie instalacje
– elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania oraz założono
sieć teletechniczną. Zbudowano także podjazd,
dzięki któremu niepełnosprawni bez problemów
dostaną się do budynku.
Remont kosztował 72 tys.
zł.

Lokal przy ul. Bytomskiej 28, o powierzchni
prawie 60 m2,
został
całkowicie
odnowiony
i zmodernizowany. Składa
się z sali obsługi intere-

W uroczystej inauguracji
działalności posterunku
wzięli udział m.in. Komendant Miejski Policji
w Zabrzu mł. inspektor
Roman Rabsztyn, przed-

stawiciele Rady Dzielnicy
Biskupice,
przedstawiciele Rady Miejskiej oraz
mieszkańcy.
– Uruchomienie tego posterunku było możliwe
dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i żelaznej konsekwencji pani prezydent
Małgorzaty Mańki-Szulik,
za to chciałbym serdecznie podziękować – podkreślił Jarosław Rajda,
komendant Straży Miejskiej w Zabrzu.
W ubiegłym roku na działalność straży miejskiej
przeznaczono z miejskiego budżetu prawie 4,3
mln zł.
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W oku
kamery
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Nowe kamery, nowy
posterunek

O jakości życia w mieście w znaczącej mierze decyzuje to,
czy mieszkańcy czują się w nim bezpiecznie. Dla samorządu zapewnienie tego bezpieczeństwa jest zadaniem
o pierwszorzędnym znaczeniu.
Wszyscy zgadzamy się, że na tym elemencie funkcjonowania miasta nie można oszczędzać. Dlatego regularnie
wspieramy policję, w mieście działa systematycznie rozbudowywana sieć monitoringu, dofinansowujemy też dodatkowe patrole na ulicach.
Zabrze uczestniczy w kilku profilaktycznych programach,
które mają na celu przeciwdziałanie przestępczości.

