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Dzi´ki Paƒstwa pomocy
policja opracowa∏a map´
najniebezpieczniejszych
rejonów Gdaƒska.
Prezentacj´ mapy po∏àczono
z podpisaniem umowy,
dajàcej poczàtek akcji
„Bezpieczne Miasto”.
Rodzaje przest´pczoÊci
najcz´Êciej zg∏aszane
przez ankieterów:
kradzie˝e samochodów, w∏amania
do aut – 66
pobicia, bójki – 71
spo˝ywanie alkoholu w miejscach
publicznych – 131
tzw. „wyrwy” (torebki,
∏aƒcuszki) – 145
agresja m∏odzie˝y – 89

Mapa rejonów
niebezpiecznych
M

ap´ rejonów, gdzie ju˝ w maju pojawià si´ dodatkowe patrole
policji, uda∏o si´ stworzyç dzi´ki pomocy mieszkaƒców miasta
– na podstawie ankiet oraz wskazówek uzyskanych podczas spotkaƒ
z gdaƒszczanami. OtrzymaliÊmy 177 zg∏oszeƒ. Najwi´cej uwag dotyczàcych miejsc niebezpiecznych nades∏a∏y osoby prywatne. Na naszà akcj´ odpowiedzia∏y tak˝e szko∏y, spó∏dzielnie mieszkaniowe
i jedna parafia.
Umow´ w tej sprawie z Komendà Miejskà Policji w Gdaƒsku, przy
wspó∏udziale Komendy Wojewódzkiej Policji – podpisali prezydent
miasta Pawe∏ Adamowicz oraz dyrektor Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego i Ochrony LudnoÊci gdaƒskiego magistratu Tadeusz Bukontt. Policj´ reprezentowali komendant miejski podinspektor
Krzysztof Gajewski oraz zast´pca komendanta wojewódzkiego inspektor Marek ¸ukasiewicz. ■
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Plan wykorzystania dodatkowych patroli w Gdaƒsku
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Rejony Gdaƒska zagro˝one przest´pczoÊcià
(kolor czerwony–pierwsza kolejnoÊç
wprowadzenia dodatkowych patroli)
1. rejon ul. Toruƒska – ¸àkowa –
Podwale Przedmiejskie – D∏ugie
Ogrody – Siennicka;
2. rejon ul. Na Stoku – Biskupia
Górka;
3. rejon Dworca PKP Gdaƒsk G∏ówny – Hucisko – Szeroka;
4. rejon ulic Kartuska – Malczewskiego – Pobiedzisko – do Armii
Krajowej;
5. rejon ul. Wyspiaƒskiego – Waryƒskiego – Leczkowa;
6. rejon tunelu pod al. Zwyci´stwa –
ul. C. Sk∏odowskiej, Smoluchowskiego i Traugutta;
7. rejon przystanku PKP Politechnika;
8. rejon ul. Do Studzienki, Matejki,
JaÊkowa Dolina, Sienkiewicza;
9. rejon przystanku PKP Zaspa;
10. rejon ulic KoÊciuszki, Wybickiego, al. Legionów i Pestalozziego;
11. rejon Zaspy – okolice Jana Paw∏a II-go w okolicy ul. Startowej
oraz Meissnera;

12. rejon przystanku PKP Przymorze i banku znajdujàcego si´
w pobli˝u;
13. rejon ulic Ko∏obrzeska i Ch∏opska;
14. rejon ulic Obroƒców Wybrze˝a –
Bora Komorowskiego;
15. rejon ulic Dàbrowszczaków, targowiska na Przymorzu, ul. Pomorska i Subis∏awa;
16. rejon katedry w Oliwie – ul.
Czy˝ewskiego – okolice cmentarza – ulica Polanki – rynek
w Oliwie;
17. rejon ul. Ko∏obrzeskiej – Dàbrowszczaków;
18. Orunia, okolice dworca PKP po
obydwu stronach torów kolejowych;
19. rejon osiedla Morena;
(kolor niebieski – pozosta∏e patrole)
1. rejon dzielnicy Orunia Górna;
2. rejon dzielnicy Che∏m;
3. rejon dzielnicy Suchanino;
4. rejon dzielnicy Niedêwiednik –
ul. Potokowa;
5. ul. Partyzantów – S∏owackiego –
Reymonta;

AKCJA
BEZPIECZNE
MIASTO
Program „Bezpieczne Miasto” jest
ju˝ realizowany i potrwa do
koƒca roku. W trakcie siedmiu
miesi´cy trwania akcji na ulicach
miasta pojawi si´ dodatkowych
2300 patroli. Z pieni´dzy
przekazanych policji przez Miasto
zostanie sfinansowanych od
dziesi´ciu do pi´tnastu
dodatkowych dwuosobowych
patroli funkcjonariuszy prewencji
ka˝dego dnia. Ka˝dy dodatkowy
patrol to wydatek 200 z∏. Najlepsi
policjanci s∏u˝àcy w policyjnej
prewencji, majà szans´ otrzymaç
nagrody pieni´˝ne od prezydenta
Gdaƒska. Miasto zarezerwowa∏o
w bud˝ecie na pokrycie kosztów
ca∏ego przedsi´wzi´cia 530 tys. z∏.
Prezydent Gdaƒska Pawe∏
Adamowicz skierowa∏ na ulice
miasta dodatkowo 42
funkcjonariuszy stra˝y miejskiej,
którzy do tej pory pilnowali
budynków Urz´du Miejskiego
i Nowego Ratusza. Pojawià si´
tak˝e dodatkowe patrole nocne
mieszane stra˝ników miejskich
i policjantów. Wzmocnione
zostanà tak˝e placówki
dzielnicowe SM na ˚abiance,
we Wrzeszczu i Oruni.
6. al. Wojska Polskiego – Polanki –
Chrzanowskiego;
7. rejon ETC Zaspa;
8. al. Hallera – ul. Wczasy w Brzeênie;
9. rejon ul. Wita Stwosza, Polanki,
Ba˝yƒskiego;
10. rejon ul. Podmiejskiej i Ma∏omiejskiej;
11. ul. Mia∏ki Szlak – Elblàska;
12. Stogi – pla˝a
13. rejon ul. Powstaƒców Warszawskich, Âwidnicka, Focha – Dàbrowskiego – park;

