
bezpieczeñstwo w mieœcie.
 

- To oczywiste, ¿e 
ka¿dy mieszkaniec 
chce czuæ siê bez-
piecznie. 

Dobry sprzêt i odpowiednie 
wyposa¿enie jest policjantom 
bardzo potrzebne. Dziêki no-
wym autom policjanci szybciej 
bêd¹ docieraæ na miejsce 
zdarzenia i reagowaæ na we-
zwania – mówi. Dobrze, ¿e 
pojawia sie równie¿ wiêcej 
umundurowanych patroli na 
ulicach miasta.

– podkreœla pod-
inspektor Roman 
Rabsztyn, komen-
dant miejski policji 
w Zabrzu. 

- Nie wyobra¿am sobie funk-
cjonowania naszej jednostki 
bez programu wspó³pracy z 
w³adzami miejskimi. Bez ich 
pomocy trudniej by³oby m.in. 
przeciwdzia³aæ przestêpstwom 
i skutecznie je wykrywaæ.

 

 Mieszkañcy 
 czuj¹ siê 
 bezpieczniej 

Zabrzanie przyzwyczajaj¹ siê 
ju¿ do widoku nowych poli-
cyjnych radiowozów. Marcin 
Mansfeld uwa¿a, ¿e miasto po-
winno nadal wspieraæ policjê a 
tak¿e inne s³uzby mundurowe 
odpowiedzialne za porz¹dek i 

kupionego przez Komendê 
G³ówn¹ Policji dok³adany by³ 
drugi, kupowany przez Urz¹d 
Miejski. Na kupno ostatnich 
dziesiêciu aut obie strony 
wy³o¿y³y po oko³o 300 tysiêcy 
z³otych.

- W ci¹gu trzech 
lat uda³o nam siê 
pozyskaæ 36 no-
wych samochodów. 
By³o to mo¿liwe, 
dziêki wspar-
ciu samorz¹du 

  Szybkie 
 i nowoczesne
W lutym do zabrzañskiej ko-
mendy trafi³o 10 kolejnych 
radiowozów. Znalaz³y siê 
wœród nich m.in. trzy Kie Ce-
e’d z silnikami 2.0 CRDI o 
mocy 140 KM.. Srebrne auta 
z niebieskim pasem i bia³ym 
odblaskowym napisem „Poli-
cja” pe³niæ bêd¹ 24-godzinn¹ 
s³u¿bê przez siedem dni w 
tygodniu, przeje¿d¿aj¹c nawet 
kilkaset kilometrów dziennie.

Nowe Kie Cee’d to auta nie 
tylko bezpieczne ale równie¿ 
komfortowe. Wyposa¿one s¹ 
m.in. w klimatyzacjê, 6 podu-
szek powietrznych oraz syste-
my ABS i ESP. 

Oprócz nich na policyjnym 
parkingu pojawi³y siê cztery 
nieoznakowane Fiaty Bravo z 
silnikami 1,9 Multijet. Wszyst-
kie maj¹ 6-biegowe skrzynie 
biegów i bogate wyposa¿enie.
W œrodku znajduje siê ra-
diostacja oraz niebieskie 
„koguty”, które w razie po-
trzeby b³yskawicznie mo¿na 
umieœciæ za przedni¹ szyb¹ 
lub na dachu.

Oprócz samochodów osobo-
wych zakupiono równie¿ trzy 
furgony Fiat Ducato z 3 litro-
wymi silnikami diesla. Jedno 
z aut jest oznakowane, dwa 
bêd¹ jeŸdziæ po ulicach w wer-
sji „cywilnej”.
 
Policjanci, którzy od kilku ty-
godni korzystaj¹ z nowych 
radiowozów, chwal¹ je. Aspi-
rant Krzysztof Bujarski z sek-
cji ruchu drogowego, który w 
Policji pracuje od 1988 roku 
i jeŸdzi³ równie¿ Polonezem, 
zwraca uwagê na fakt, ¿e kie-
dy w aucie spêdza codziennie 
8 godzin, komfort pracy jest 
bardzo wa¿nym jej elemen-
tem. Liczy siê równie¿ dynami-
ka jazdy oraz mniejsze zu¿ycie 
paliwa. 

Zabrzanski samorzad 
wspiera policje
Z zabrzañskich ulic 
znikaj¹ wys³u¿one 
policyjne Polonezy. 
Dziêki finansowemu 
wsparciu samorz¹du, 
zabrzañscy policjanci 
maj¹ obecnie do dys-
pozycji wy³¹cznie nowe 
radiowozy. W ci¹gu 3 
lat garnizon wzbogaci³ 
siê o 36 nowoczesnych 
aut. Teraz funkcjonariu-
sze mog¹ jeszcze sku-
teczniej dbaæ o spo-
kój i bezpieczeñstwo 
mieszkañców Zabrza. 

W poniedziałek, 9 lutego,
na parkingu Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu 
pojawiło się 10 nowych radiowozów

- Auta s¹ szybkie 
i bardzo dobre do 
rutynowych dzia³añ, 
sprawdzaj¹ siê rów-
nie¿ w akcji - mówi 
aspirant Bujarski.

 Jeden od 
 miasta jeden 
 od policji

Komendant zabrzañskiej KMP 
Roman Rabsztyn, podczas 
oficjalnego przekazania samo-
chodów  podkreœla³, ¿e gdyby 
nie wsparcie samorz¹du, to 
tych aut by nie by³o.  

Nowe radiowozy w pierwszej 
kolejnoœci trafiaj¹ bowiem 
do tych komend miejskich i 
powiatowych województwa 
œl¹skiego, które uzyska³y od 
samorz¹dów wsparcie finanso-
we na ich zakup. 

Program wspó³pracy zak³ada, 
¿e do ka¿dego radiowozu 

Zabrzañski samorz¹d ju¿ od kilku lat wspiera finan-
sowo policjê. W ci¹gu kilku lat Urz¹d Miasta nie tyllko 
wspó³finansowa³ zakupy radiowozów ale tak¿e innego 
sprzêtu m.in. komputerów. 
Œrodki z miejskiego bud¿etu wykorzystano na zorganizo-
wanie dodatkowych patroli oraz na remonty komisaria-
tów. W ubieg³ym roku przekazano policji 600 tys. z³. Po-
dobnie by³o rok wczeœniej. 

Ma³gorzata Mañka-Szulik, prezydent Zabrza:
- Bezpieczeñstwo mieszkañców to dla nas sprawa priorytetowa. Dlatego zabrzañski 
samorz¹d regularnie wspiera policjê. W ubieg³ym roku na jej potrzeby zakupiono sie-
dem radiowozów. Na ulicach miasta pojawi³o siê równie¿ wiêcej funkcjonariuszy, po-
niewa¿ przekazaliœmy z bud¿etu miasta na rzecz policji dodatkowo 200 tys. z³. Dziêki 
tym funduszom mo¿na by³o sfinansowaæ 1561 dodatkowych patroli.

Bezpieczeñstwo 
to priorytet


