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Ruszy∏ program BEZPIECZNE MIASTO
Spotkania Od
z mieszkaƒcami
Prezydent na miejsca swoich spotkaƒ wybra∏ te dzielnice Gdaƒska, gdzie
jak wynika z danych policyjnych, pope∏nianych jest najwi´cej przest´pstw.
Prezydenta w dyskusji z mieszkaƒcami trzech dzielnic wspierali komendanci miejskiej policji, komendanci komisariatów oraz komendant Stra˝y Miejskiej Zbigniew Sodol. Wspólnie przedstawili za∏o˝enia programu
„Bezpieczne Miasto”, dzi´ki któremu ulice Gdaƒska od maja tego roku patrolowaç b´dzie zwi´kszona ni˝ zazwyczaj liczba funkcjonariuszy.

Orunia
O

ko∏o stu osób zgromadzi∏o pierwsze spotkanie prezydenta Gdaƒska
Paw∏a Adamowicza z mieszkaƒcami Oruni poÊwi´cone bezpieczeƒstwu.
Mieszkaƒcy narzekali na poziom bezpieczeƒstwa w swoich dzielnicach. Najwi´kszà bolàczkà dzielnicy okaza∏y sà w∏amania i kradzie˝e.
W zesz∏ym roku policjanci odnotowali w tym rejonie ok. 2 tys. przest´pstw. Za najniebezpieczniejsze miejsca w swej dzielnicy mieszkaƒcy Oruni uznali: rejon parku Oruƒskiego, ulicy Raduƒskiej i Sandomierskiej.

Dolne Miasto
M

ieszkaƒcy Dolnego Miasta
skar˝yli si´ na zbyt opiesza∏à
reakcj´ policjantów, którzy muszà
dojechaç z komisariatu przy ul.
Piwnej. Ze wzgl´du na panoszàce
si´ grupki m∏odocianych mieszkaƒcy tej dzielnicy bojà si´ wychodziç
z domów po zmroku. Do najbardziej
niebezpiecznych miejsc zaliczyli:
Jaskó∏czà, ¸àkowà, Toruƒskà, G∏´bokà i Seredyƒskiego.
Gdaƒszczanie zamieszkujàcy Dolne Miasto czekajà na utworzenie komisariatu w ich dzielnicy.
Prezydent zapewnia∏ na obu spotkaniach, ˝e priorytetem jego dzia∏aƒ
jest poprawa stanu bezpieczeƒstwa. PodkreÊla∏, ˝e nie mo˝na bezradnie
przyglàdaç si´ z∏u i nale˝y pomagaç sobie w ka˝dej trudnej sytuacji.

Wrzeszcz
M

ieszkaƒcy Wrzeszcza skar˝yli si´, i˝ nie czujà si´ bezpiecznie
w swojej dzielnicy. Zdarzajà si´ bowiem napady, kradzie˝e torebek.
Do miejsc, które nale˝y omijaç zaliczane sà: rejon kolejki SKM, ul. Wajdeloty, Partyzantów i Grunwaldzka. Problemem sà tak˝e nieoÊwietlone
ulice. Mieszkaƒcy zauwa˝yli, i˝ du˝ym problemem w dzielnicy sà m´˝czyêni pijàcy ko∏o sklepów alkohol, którzy póêniej zaczepiajà robiàcych
zakupy. Nierzadko tak˝e dochodzi do w∏amaƒ do piwnic. Zdaniem policji
powinna zostaç zawiàzana Êcis∏a wspó∏praca pomi´dzy policjà a dyrektorami szkó∏, gdy˝ zdarzajà si´ pobicia na terenach nale˝àcych do szkó∏.

maja na ulicach Gdaƒska
pojawi si´ 2300 dodatkowych patroli policyjnych. Prezydent
Pawe∏ Adamowicz podjà∏ decyzj´
o przekazaniu na ten cel ponad pó∏
miliona z∏otych z miejskiego bud˝etu. O tym gdzie przede wszystkim
b´dzie wi´cej policjantów zdecydujà mieszkaƒcy. Zwi´kszy si´ tak˝e
liczba patroli stra˝ników miejskich.
Program „Bezpieczne Miasto” b´dzie realizowany a˝ do koƒca roku.
Porozumienie w tej sprawie zosta∏o
podpisane 23 kwietnia br. Dziennie
na ulice Gdaƒska wyruszy od 10 do
15 dodatkowych dwuosobowych patroli funkcjonariuszy prewencji. 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 postanowi∏ skierowaç na ulice miasta dodatkowo 42 funkcjonariuszy stra˝y miejskiej, którzy do tej
pory pilnowali budynków Urz´du
Miejskiego i Nowego Ratusza. Stra˝nicy przejdà do s∏u˝by patrolowej
w maju, po rozstrzygni´ciu przetargu
na pilnowanie miejskich obiektów.
Pojawià si´ tak˝e dodatkowe patrole nocne mieszane stra˝ników miejskich i policjantów. Wzmocnione zostanà równie˝ placówki dzielnicowe
SM na ˚abiance, we Wrzeszczu
i Oruni.
Rejony miasta, w które zostanà
skierowane dodatkowe patrole,
wskazali sami mieszkaƒcy wype∏niajàc specjalnà ankiet´.
Ârodki na pokrycie kosztów funkcjonowania dodatkowych patroli zostanà przekazane Komendzie Miejskiej
Policji
w
Gdaƒsku
za
poÊrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji. Stosowne porozumienia w tej sprawie b´dà zawarte
w trójstronnej umowie, którà 23
kwietnia podpiszà przedstawiciele
komend: wojewódzkiej i miejskiej
z w∏adzami miasta. ■

