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ChCesz kupić 
mieszkanie, dom 

lub działkę, a nie 
wiesz, w której 
dzielniCy będzie 

najbezpieCzniej? 
możesz 

to sprawdzić bez 
wyChodzenia 

z domu. 
na dodatek sam 

wyCiągniesz 
wnioski 

na podstawie 
danyCh 

statystyCznyCh.

Zestawienia popełnia-
nych przestępstw poma-

gają policji w lepszej pracy. 
Analizując te dane policjan-
ci wiedzą, w które miejsca 
kierować częściej patrole. 

Teraz każdy z nas może 
skorzystać z wiedzy groma-
dzonej przez stróżów prawa. 
Wystarczy jedynie dostęp 
do internetu.

Statystyka 
zdarzeń

Tyska policja, która 
od kilkunastu tygodni może 
pochwalić się nowoczesną 
i łatwą w obsłudze witryną in-
ternetową, udostępnia dane 
statystyczne w zakładce tema-
tycznej w menu głównym stro-
ny www.policja.tychy.pl. 

Tam każdy zaintereso-
wany może znaleźć informa-
cje o tym, ile i jakiego rodza-
ju przestępstwa zanotowano 
w Tychach każdego dnia. Kra-
dzieże, włamania, rozboje 
i pobicia, zabójstwa, kolizje 
i wypadku drogowe, nietrzeź-
wi kierowcy, a także ogólna 
liczba interwencji podjętych 
przez wszystkich funkcjona-

riuszy – te informacje dostęp-
ne są po kliknięciu w odpo-
wiedni dzień w kalendarzu.

Zobacz na mapie
Od lutego działa także 

platforma internetowa www.
crimi.pl firmowana przez Ko-
mendę Wojewódzką Policji 
w Katowicach oraz Katedrę 
Kryminalistyki Uniwersyte-
tu Śląskiego. Do jej stworze-
nia wykorzystano mapy in-
ternetowe. Naniesiono na nie 
specjalne znaczniki, które od-
powiadają poszczególnym ty-
pom przestępstw: przeciwko 
mieniu (kradzieże, włamania), 
człowiekowi (pobicia, rozbo-
je), narkotykowe oraz ilość in-
terwencji policji. Dzięki crimi.
pl można sprawdzić, jak często 
dochodzi do takich zdarzeń 
w naszej dzielnicy, na osiedlu, 
a nawet ulicy. Wiadomo wtedy, 
która okolica może uchodzić 
za bezpieczną, a która część 
miasta za nieco mniej.

Chuligani 
i wandale

Agresywni nieletni 
i osoby pijane w miejscach 
publicznych to najbardziej 
uciążliwe zjawiska społecz-
ne, a ich zwalczanie to zda-
niem mieszkańców Śląska 
najważniejsze zadania dla 
policji. 

Wynika to ze specjalnej 
ankiety prowadzonej przez 
śląską policję na jej stronach 
internetowych. Specjaliści 
potwierdzają, że właśnie tego 
rodzaju wykroczenia najbar-
dziej doskwierają społeczeń-
stwu. Poważniejsze przestęp-
stwa zdarzają się na Śląsku 
coraz rzadziej. 

Tylko w 2007 roku poli-
cyjne statystyki odnotowały 
10-procentowy spadek prze-
stępczości i wzrost poziomu 
wykrywania sprawców prze-
stępstw, z 56 proc. w 2006 r. 
do 58,4 proc. w 2007 r.

BĘDĄC W DOMU
æ zawsze zamykaj drzwi 
na zamki,
æ po zmierzchu zasłoń fi-
ranki i strzeż prywatno-
ści,
æ załóż jasne światło 
z przodu i z tyłu domu, 
usuń krzewy ogranicza-
jące widoczność,
æ nie wpuszczaj nikogo 
obcego do mieszkania,
æ ostrożnie sprawdź toż-
samość nieoczekiwanych 
gości wykorzystując wi-
zjer i telefon – zapytaj, 
kto ich przysłał i po-
twierdź to sprawdzeniem 
telefonicznym,
æ w przypadku wezwa-
nia ekip naprawczych czy 
przeglądów, konserwa-
cji, remontów – nie bądź 
w domu sam; poproś 
o obecność kogoś z rodzi-
ny lub czy sąsiada,
æ nie udzielaj żadnych in-
formacji prywatnych oso-
bom nieznanym, zwłasz-
cza tym, które telefonują,
æ na noc okna pozamykaj 
lub pozostaw tylko uchy-
lone, ale tak, żeby nie 
można ich było otworzyć 
z zewnątrz – szczególnie, 
gdy znajdują się na par-
terze lub pierwszym pię-
trze,
æ w pobliżu łóżka powi-
nieneś mieć sprawną la-
tarkę,
æ nie wsiadaj do windy 
z nieznajomymi i zawsze 
rozważ, czy otwierać 
drzwi swojego miesz-
kania, kiedy na Twoim 
piętrze znajdują się obce 
osoby; może wtedy lepiej 
zadzwonić do drzwi są-
siada.

BĘDĄC NA ULICY
æ unikaj okazywania 
swojej zamożności, szcze-
gólnie gdy przez miasto 
będziesz poruszać się 
pieszo,
æ nie noś wszędzie 
ze sobą rzeczy cennych, 
które nie są Ci potrzebne 
(np. palmtop, walkman, 
gry elektroniczne, dro-
gi zegarek, droga biżute-
ria itp.). Unikaj noszenia 
przy sobie dużej gotów-
ki,
æ rzeczy najcenniejsze, 
dokumenty i pieniądze 
postaraj się mieć przy so-
bie, nie w torebce,
æ unikaj nocnych space-
rów. Jeśli już musisz po-
ruszać się nocą, to omijaj 
ciemne zaułki, przejścia 
podziemne, nieoświe-
tlone parki czy dzielnice 
szczególnie niebezpiecz-
ne – lepiej skorzystaj 
z taksówki,
æ unikaj kontaktu wzro-
kowego z osobami obcy-
mi, ale zawsze staraj się 
dyskretnie ocenić ich in-
tencje,
æ nie pozwalaj nikomu ob-
cemu, kto próbuje z tobą 
porozmawiać na ulicy, aby 
był bliżej jak na wycią-
gnięcie ręki. Jeśli musisz 
stanąć (np. na przystan-
ku), to staraj się wybrać 
miejsce, gdzie nie można 
zajść cię od tyłu czy nie-

spodziewanie się do cie-
bie zbliżyć,
æ przechodź na drugą stro-
nę ulicy, gdy widzisz zbli-
żającą się do ciebie grupę 
ludzi, szczególnie w nocy. 
Unikaj kontaktu z osoba-
mi nietrzeźwymi,
æ nie zawieraj na ulicy 
znajomości i nie pozwalaj 
odprowadzać się do domu 
osobom obcym, 
æ nie podchodź do samo-
chodu, który zatrzymał 
się przy krawężniku, a bę-
dące w nim osoby proszą 
Cię o pomoc np. wskaza-
nie drogi dojazdu do jakie-
goś miejsca; szczególnie 
uważaj, gdy w aucie są 
mężczyźni.

PODRÓŻUJĄC ŚRODKA-
MI KOMUNIKACJI MIEJ-
SKIEJ
æ dokumenty schowaj 
w wewnętrznych kiesze-
niach ubrania, a pieniądze 
rozdziel na kilka części 
i umieść w różnych miej-
scach,
æ szczególną ostrożność 
zachowuj podczas wsiada-
nia i wysiadania ze środ-
ków komunikacji, wtedy 
bowiem podróżny narażo-
ny jest najbardziej na kra-
dzież,
æ wsiadając do puste-
go autobusu, trolejbusu 
czy pociągu, zajmij miej-
sce blisko kierowcy, mo-
torniczego lub drużyny 
konduktorskiej, ewentu-
alnie w gronie pasażerów 
wzbudzających zaufanie 
(np. rodziny z dziećmi, 
osoby starsze). Zawsze 
unikaj grup, które spoży-
wają alkohol – ich zacho-
wanie bywa agresywne,
æ posiadany bagaż po-
zostaw w zasięgu ręki, 
z możliwością jego stałej 
obserwacji (w trolejbusie 
czy autobusie torebka po-
winna być na kolanach). 
Szczególną uwagę zwróć 
na niego podczas ruchu 
podróżnych na stacjach 
i przystankach,
æ bilety i rzeczy podręcz-
ne, niezbędne w podró-
ży, trzymaj na wierzchu 
– unikniesz pokazywania 
zawartości swojego baga-
żu podczas przeszukiwa-
nia jego wnętrza za nimi,
æ w żadnym przypadku 
nie korzystaj z poczęstun-
ku oferowanego przez nie-
znanych współpasażerów 
– w ten sposób złodzie-
je często usypiają swoje 
ofiary, a następnie je okra-
dają,
æ w podróży nigdy też 
nie śpij, zwłaszcza gdy 
w pobliżu nie ma osób 
zaufanych. W nocy, jeśli 
to możliwe przedział po-
ciągu powinien być za-
mknięty,
æ jeżeli źle znosisz podróże 
– zażyj środki farmakolo-
giczne. Złe samopoczucie 
wywołane chorobą loko-
mocyjną osłabia czujność, 
uwagę i koncentrację.

Źródło: Komenda Woje-
wódzka Policji w Katowi-
cach

warto wiedziećLiczby  
nie kłamią

www.crimi.pl
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www.policja.tychy.pl

przestępstwa ogółem

101 384 94 804 90 689 87 434 79 897

I-VI 2004 r. I-VI 2005 r. I-VI 2006 r. I-VI 2007 r. I-VI 2008 r.

stwierdzone wskaźnik wykrycia w proc.

56,7 58,6 61,2 64,3 65,7

spadek/wzrost liczby przestępstw (w proc.)*

* I-VI 2007/2008 r.
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Ogółem

Kryminalne

Zabójstwo

Uszkodzenia ciała

Udział w bójce lub pobiciu

Gwałt

Kradzieże z włamaniem

Kradzież cudzej rzeczy

Kradzież samochodów

Oszustwo o char. kryminalnym

Fałszerstwo o char. kryminalnym

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozboje


