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– Drodzy przyjaciele, ze wzru-
szeniem wracam do Zabrza, 
bo to miejsce do końca ży-
cia będzie kojarzyć mi się 
z czymś fantastycznym – mó-
wił podczas uroczystości 
w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry młodszy inspektor Roman 
Rabsztyn, do niedawna szef 

zabrzańskiej jednostki a obe-
-cnie zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji. – Za-
brze to najlepsza jednostka 
w garnizonie śląskim, a o jej 
osiągnięciach głośno jest na-
wet w Warszawie – podkreślał 
komendant Rabsztyn, zwraca-
jąc m.in. uwagę na wzorcową 

współpracę zabrzańskiej po-
licji z samorządem. Jej efek-
tem są dodatkowe patrole na 
ulicach, remonty kolejnych 
pomieszczeń komendy czy 
zakup niezbędnego do służby 
wyposażenia.
– Bezpieczeństwo to dla 
mieszkańców sprawa priory-

tetowa. Dziękuję za to, że je-
steście i za to, że dzięki wam 
możemy czuć się bezpieczni 
– mówił wiceprezydent Zabrza 
Krzysztof Lewandowski.
Podinspektor Dariusz Weso-
łowski, komendant zabrzań-
skiej policji, przyznaje, że naj-
większą bolączką jednostki 

są obecnie wakaty. Ale to nie-
bawem ma się zmienić. Już 
w tym tygodniu szeregi zabrzań-
skiej policji powiększą się o 29 
nowych funkcjonariuszy.
– Nasza służba nie jest ła-
twa, ale zabrzańscy policjan-
ci są gotowi do poświęceń 
dla mieszkańców. Sukce-

sywnie obniżamy dynami-
kę przestępstw najbardziej 
dokuczliwych społecznie. 
Nie byłoby jednak obec-
nych efektów bez wsparcia 
naszych przyjaciół z sa-
morządu, za co bardzo dzię-
kuję – zaznaczał komendant 
Dariusz Wesołowski.  (hm)

Podczas piątkowej 
uroczystości awanse 
i odznaczenia 
odebrało 
66 policjantów

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY ODBYŁA SIĘ 
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Są powody do dumy
Zabrzańscy policjanci wykrywają siedem na każde dziesięć przestępstw popełnionych w mieście. W osiąganych wynikach od dawna wiodą 
prym w województwie. Święto Policji było okazją do podziękowania funkcjonariuszom i wręczenia im awansów na wyższe stopnie.

ZANDKA CHCE BYĆ SAMODZIELNA
Leżące w śródmieściu osiedle 
Zandka ma szansę stać się sa-
modzielną dzielnicą miasta. W 
ubiegłym tygodniu rozpoczęły 
się w tej sprawie konsultacje 
z mieszkańcami. Potrwają do 
24 lipca.

Monika Janiszewska miesz-
kała na Zandce ponad 20 lat. 
Po wyprowadzce nadal chętnie 
przychodzi tu z rodziną na spa-
cery. – Zandka to bardzo fajne 
miejsce. Niektórzy twierdzą, że 
strach tu przychodzić, ale to 
nieprawda. Przez ostatnie lata 
dużo się zmieniło na lepsze. 
A myślę, że po tym, jak Zandka 
stanie się osobną dzielnicą, bę-
dzie jeszcze lepiej – mówi pani 
Monika.
O przeprowadzeniu konsultacji 
zdecydowali w ubiegłym tygo-
dniu zabrzańscy radni. – Projekt 
uchwały w sprawie Zandki zo-
stał przygotowany na wniosek 
mieszkańców – mówi radny 
Grzegorz Dittrich.
Ze szczegółowymi propozycjami 
odnośnie wyodrębnienia nowej 
dzielnicy można zapoznać się 
w Biurze Rady Miejskiej Urzędu 

Miejskiego w Zabrzu przy ul. Po-
wstańców Śląskich 5-7,  pokój 
219. Rozpoczęte w ubiegłym ty-
godniu konsultacje potrwają do 
24 lipca. Do tego czasu wszel-
kie wnioski można kierować 
do przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Zabrzu 
na piśmie lub 

pocztą elektroniczną na adres 
sekretariat_brm@um.zabrze.pl.
Zabrze podzielone jest obecnie 
na 13 dzielnic i 4 osiedla. Po usa-
modzielnieniu się Zandki dzielnic 
będzie 14, a wszystkich jedno-

stek pomocniczych 
– 18.   (hm)

JESZCZE TYDZIEŃ POTRWAJĄ KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI NA TEMAT UTWORZENIA NOWEJ DZIELNICY ZABRZA

Monika 
Janiszewska 

uważa, że Zandka
 zyska jako osobna 

dzielnica

Dawne robotnicze osiedle to jedna 
z turystycznych atrakcji Zabrza

Dzięki współpracy policji 
i samorządu na ulicach poja-
wiają się dodatkowe patrole


