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Z miejskiej kasy finansowany 
jest średnio co piąty patrol, 
który pojawia się na ulicach Za-
brza. – To w znaczący sposób 
przekłada się na poprawę bez-
pieczeństwa w mieście – nie ma 
wątpliwości młodszy inspektor 
Roman Rabsztyn, do końca lu-
tego szef zabrzańskiej policji,  
a obecnie zastępca komendanta 
wojewódzkiego, nadzorujący pio-
ny prewencji i ruchu drogowego. 
– Dodatkowe patrole kierowane 
są w określone rejony miasta 
na podstawie bieżących analiz 
stanu bezpieczeństwa – dodaje.
Młodszy inspektor Roman 
Rabsztyn podkreśla, że w dzia-
łaniach na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa Zabrze należy do 
najbardziej aktywnych miast 
regionu. Co roku na wspar-
cie policji przeznaczanych jest  
z miejskiej kasy kilkaset tysię-
cy złotych. Dzięki tym środkom 

m.in. gruntownie wyremontowa-
ne zostało piętro komendy zaj-
mowane przez Wydział Kryminal-
ny. Odnowione pomieszczenia 

wyposażono w nowy sprzęt. 
– W tym roku od samorządu 
otrzymaliśmy na inwestycje 
kolejne 300 tysięcy zło-
tych. Umożliwi to dalszy 
remont komendy – zapo-
wiada aspirant sztabowy 
Marek Wypych, rzecznik 

zabrzańskiej policji.
Pod koniec ubiegłego 

roku funkcjonariusze dro-
gówki otrzymali kolejną 
partię nowoczesnych al-
komatów, za które Urząd 
Miejski zapłacił 13 tys. 
zł. Działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa 
to również liczne progra-
my profilaktyczne. Posta-
wę kulturalnego kibicowania 
kształtuje wśród gimnazjali-
stów akcja „Krok po kroku do 
EURO 2012”. Poprawie bezpie-
czeństwa wśród najmłodszych 
zabrzan służy również program 
„Lepiej razem niż osobno”. Na 
organizowane w ramach przed-
sięwzięcia łączone patrole po-
licjantów, strażników miejskich  
i pedagogów samorząd przezna-
czy w tym roku 35 tys. zł.
Dla poprawy bezpieczeństwa roz-
budowywany jest również system 
miejskiego monitoringu. Obejmu-
je on już ulice w kilku dzielnicach. 
Obraz z kamer przesyłany jest 
co centrali monitoringu, która od 
ubiegłego roku mieści się w no-
wym budynku ratusza. (hm)

Zabrzański samorząd sfinansuje dodatkowe patrole policyjne

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
Od wielu lat inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa. Sukce-
sywnie rozwijany jest system miejskiego monitoringu. Wspól-
nie z policją podejmujemy różnego rodzaju akcje profilaktycz-
ne. Samorząd wspiera także policję finansowo. Dzięki temu 
na ulicach miasta pojawiają się dodatkowe patrole, dbające  
o bezpieczeństwo mieszkańców. W tym roku z budżetu miasta 
zostanie przeznaczone na ten cel 200 tysięcy złotych. To naj-
większa kwota wśród miast naszego regionu.

Inwestujemy w bezpieczeństwo

Zabrze dopłaci 
do patroliPrawie 1,8 tysiąca dodatkowych patroli policyj-

nych pojawi się w tym roku na ulicach Zabrza.  
Na ich sfinansowanie samorząd przeznaczył 200 
tysięcy złotych. To najwięcej wśród miast regionu. 
A działań, dzięki którym mieszkańcy mogą czuć 
się bezpiecznie, jest dużo więcej.
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