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ostrożnie w czasie wakacji

Kiedyś mówiło 
się: nie śpij, bo cię 

oKradną. dzisiaj 
to popularne 

przysłowie nadal 
niestety jest 

aKtualne.  
choć dzięKi 

współpracy policji 
i samorządu 

łatwiej ustrzec 
się czyhających 

zagrożeń.

Z policyjnych statystyk wynika, 
że Polacy najczęściej są ofia-

rami drobnych przestępstw, czyli 
kradzieży i włamań. Aby zmniej-
szyć te uciążliwości, w Tychach re-
alizowana była kampania społecz-
na: „Strzeżonego sąsiad strzeże”.

Jej celem była promocja są-
siedzkiej czujności, a w efekcie 
poprawa poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców. Chodziło przede 
wszystkim o zapobieganie kradzie-
żom i włamaniom do domów jed-
norodzinnych i mieszkań. Policjant 
nie zastąpi czujnego sąsiada – pod-
kreślają zgodnie specjaliści.

Pilnuj się, bo Cię 
okradną

Podczas festynów osiedlowych 
i spotkań tyszanie dowiadywali się, 
jak skutecznie zabezpieczyć swoje 

mieszkanie lub dom, a osoby star-
sze, które dość często padają ofiarą 
oszustów i naciągaczy, jak uniknąć 
takiego niebezpieczeństwa.

Policyjni psychologowie zwra-
cają uwagę, że domy okrada-
ją najczęściej kilkuosobowe gru-
py młodych mężczyzn udających 
na przykład pracowników admini-
stracji. Często też przestępcy dzia-
łają metodą „na śpiocha”, czyli plą-
drują parter domu i garaż, podczas 
gdy domownicy śpią na piętrze.

„Bezpieczne Tychy. 
Dość Milczenia”

Elementem trwającego od  
1999 r. programu jest specjalny 
numer telefonu (032) 327 72  00, 
pod którym tyszanie anonimowo 
mogą przekazać informacje poli-
cji. – Są one nagrywane na auto-
matyczną sekretarkę i każda jest 
przez funkcjonariuszy skrupulat-
nie sprawdzana – mówi rzecznik 
tyskiej policji aspirant sztabowy Ja-
cek Ptak. Z kolei zgłoszenia o prze-
stępstwach przyjmowane są pod 
numerami alarmowymi: 997 i 112 
lub osobiście w komendzie policji, 
a także w straży miejskiej, pod nu-
merem telefonu 986.

Obroń się sam
Oprócz telefonu zaufania, w ra-

mach programu zorganizowano 20 
bezpłatnych kursów samoobrony. 
Podczas nich kursanci dowiedzie-
li się między innymi, jak obronić 
się używając na przykład parasola, 

a nawet kluczy do domu. Trenerzy 
pokazywali proste, ale skuteczne 
formy obrony przed napastnikiem. 
O tym, jak w sytuacji stresowej nie 
wpaść w panikę i zachować zimną 
krew, opowiadał psycholog. 

Podczas jednej z edycji kur-
su, razem z mamą ćwiczył pięcio-

letni chłopiec, a najstarszy uczest-
nik miał 65 lat. Jak dotąd z kursów 
samoobrony skorzystało prawie 
osiemset osób. 

Kolejni mieszkańcy poznają jej 
tajniki  w czasie cotygodniowych, 
środowych spotkań w Parku Miej-
skim o godz. 19.

Więcej patroli
Na ulicach Tychów od 1 lipca poja-

wiły się też dodatkowe patrole policji. 
Tylko do końca tego roku samorząd 
zapłaci policjantom za dodatkową 
służbę, poza godzinami normalnej 
pracy, 30 tys. zł. O tym, które miejsca 
w mieście będą patrolowane, decydo-
wać będzie komendant straży miej-
skiej. 

Cały czas w Tychach funkcjonu-
ją, zwłaszcza w nocy, również patrole 
mieszane – policji i straży miejskiej. 
Ich pracą kieruje oficer dyżurny Ko-
mendy Miejskiej Policji w Tychach. 
Pomaga im dyżurny straży miejskiej, 
który w Teleinformatycznym Cen-
trum Bezpieczeństwa w Komendzie 
Straży Pożarnej przez całą dobę ko-
rzysta z monitoringu wizyjnego mia-
sta. Ostatnio dozorem kamer wideo 
objęto rynek i jego okolice.

Oprócz dodatkowych patroli, sa-
morząd finansuje także nowe samo-
chody dla policjantów. W 2007 roku 
tyska policja wzbogaciła się o 13 ra-
diowozów za 275 tys. zł. W tym roku 
na ten cel miasto wyda 280 tys. zł.

Bezpieczne Tychy

nad bezpieczeństwem tyszan czuwają m.in. strażnicy miejscy w teleinformatycznym centrum bezpieczeństwa.

By wypoczynek był udany, 
a przede wszystkim bezpieczny, 
policja radzi rodzicom:
æ zapewnijcie dziecku maksimum 
opieki i zainteresowania, zorgani-
zujcie jego czas wolny;
æ wykształćcie w nim zdrowy 
styl życia – wolny od nałogów;
æ sprawdźcie, czy miejsce jego za-
bawy jest bezpieczne;
æ nauczcie dziecko, by nie brało 
prezentów od obcych (lizaków, 
cukierków itp.);
æ zabrońcie mu otwierania drzwi 
pod nieobecność domowników;
æ zabrońcie oddalania się z nie-
znajomymi;
æ dowiedzcie się, dokąd wasza po-
ciecha idzie, z kim i kiedy wróci;
æ nauczcie ostrożności przy zaba-
wie w pobliżu wody, placu budo-
wy, ruchliwych ulic i innych nie-
bezpiecznych miejsc;

æ nauczcie dziecko poruszania się 
po drodze pieszo i na rowerze;
æ zabrońcie mu chwalenia się in-
nym, co fajnego jest w domu;
æ dowiedzcie się, z kim przebywa 
poza domem (wypytajcie o kole-
gów – co robią, gdzie mieszkają, 
czy mają telefon);
æ sprawdźcie organizatora wyjaz-
du kolonijnego (warunki pobytu, 
kwalifikacje opiekunów, zakres 
i rodzaj zajęć wypełniających 
czas wypoczynku).

Podczas pobytu nad wodą:
æ pamiętajcie, że najbezpiecz-
niejsza kąpiel to ta w miejscach 
odpowiednio zorganizowanych 
i oznakowanych, będących pod 
nadzorem ratowników, czy funk-
cjonariuszy policji wodnej;
æ zawsze stosujcie się do regula-
minu kąpieliska i poleceń ratow-

ników, opiekuna obiektu czy po-
licjantów;
æ bawiąc się w wodzie nie zakłó-
cajcie wypoczynku i kąpieli in-
nym;
æ nie wrzucajcie do wody żad-
nych przedmiotów;
æ nigdy nie skaczcie do wody 
w miejscach nierozpoznanych;
æ jeśli dzieci są w wodzie, miejcie 
nad nimi ciągły nadzór, również 
gdy potrafią pływać. Zwykłe za-
chłyśnięcie wodą może skończyć 
się utonięciem;
æ nie pozostawiajcie na brzegu 
swoich rzeczy bez opieki. Jeśli są 
cenne, oddajcie je do przechowal-
ni lub zostawcie w domu;
æ korzystając ze sprzętu pływa-
jącego zawsze sprawdzajcie jego 
sprawność i ubierajcie kamizelkę 
ratunkową. Bezwzględnie zakła-
dajcie kamizelkę dziecku;

æ nie pływajcie łódkami, kajaka-
mi, rowerami czy motorówkami 
zbyt blisko kąpiących się;
æ korzystając z materaca nie od-
pływajcie zbyt daleko od brzegu.

W górach:
æ podczas wycieczek dostosujcie 
obuwie i ubiór do panujących wa-
runków atmosferycznych. Pamię-
tajcie, że pogoda może zmienić się 
w każdej chwili;
æ słuchajcie prognoz pogody w ra-
diu czy telewizji;
æ wychodząc ze schroniska 
na szlak, poinformujcie o tym 
jego pracowników podając plano-
waną trasę wycieczki i przybli-
żoną godzinę powrotu. Zgłoście 
swój powrót;
æ przed wyprawą zapoznajcie 
się z mapą terenu dobierając dłu-
gość i trudność szlaku turystycz-

nego do możliwości najsłabszych 
uczestników wycieczki;
æ bądźcie ostrożni w kontaktach 
z obcymi ludźmi;
æ jeśli macie ze sobą telefon ko-
mórkowy, zapiszcie w nim nu-
mery najbliższych placówek 
GOPR;
æ zawsze zabierajcie ze sobą pod-
stawowy sprzęt pierwszej pomo-
cy, zwłaszcza do opatrywania 
ran i usztywniania złamanych 
czy zwichniętych kończyn, a tak-
że latarkę i gwizdek do sygnaliza-
cji miejsca pobytu;
æ nie wspinajcie się po skałach 
bez asekuracji i odpowiedniego 
przygotowania, a także sprzętu. 
Lepiej skorzystać z pomocy in-
struktora i w zaproponowanym 
przez niego terenie. 

źródło: KWP w Katowicach

od 1 lipca na ulicach miasta pojawiły się dodatkowe patrole policji.w każdą środę w parku miejskim odbywają się kursy samoobrony.


