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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻNINIE RADZI
Policja robi wszystko, aby zapobiegać przestępczości oraz wykrywać sprawców przestępstw i
wykroczeń. Potrzebne jest nam jednak także bezpośrednie zaangażowanie się Państwa, by nie stali
się Państwo ofiarą przestępstwa. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum
przejawy wandalizmu i chuligaństwa, więc uważajmy na siebie.
Policja robi wszystko, aby zapobiegać przestępczości oraz wykrywać sprawców przestępstw i wykroczeń. Potrzebne jest nam
jednak także bezpośrednie zaangażowanie się Państwa, by nie stali się Państwo ofiarą przestępstwa. Wspólnymi siłami
jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum przejawy wandalizmu i chuligaństwa, więc uważajmy na siebie.Oto kilka rad !
Unikaj sytuacji , w których możesz stać się ofiarą:
1. Kradzieży kieszonkowej
- zbliżając się do miejsc zatłoczonych dyskretnie sprawdzaj, czy pieniądze są dostatecznie zabezpieczone, szczególnie w
sklepach i na targowiskach,
- bądź szczególnie wyczulony na sztuczny tłok,
- większą gotówkę trzymaj w kilku miejscach,
- nie miej zapisanego numeru PIN na karcie kredytowej lub gdzieś w portfelu,
- nie noś przy sobie zbędnych dokumentów, gotówki, biżuterii itp.,
- nie prowokuj złodzieja, trzymając portmonetkę na widocznym miejscu,
- szczególnie bądź czujny/a w zatłoczonych środkach komunikacji publicznej.
Dowodem świadczącym o tym, że wszędzie trzeba zachować czujność są sytuacje z ostatnich dni, gdzie 4 mieszkańców
Żnina straciły swoje portfele.
2. Oszustwa
- nie ufaj osobom choć z wyglądu budzą zaufanie,
- bądź krytyczny wobec osób, które przedstawiają ci bardzo korzystną transakcję zwłaszcza gdy powołują się na Twoich
najbliższych,
- ucz swoje dziecko nieufności wobec osób nieznanych,
- nie wpuszczaj do mieszkania obcych szczególnie gdy jesteś sam/a,
- unikaj kupna towarów od tzw. domokrążców – mogą okazać się oszustami,- nim zdecydujesz się na transakcję sprawdź
dokładnie z kim masz do czynienia ( np. sprawdź dowód osobisty, zadzwoń pod adres który pozwoli zidentyfikować
kontrahenta),
- w wypadkach wątpliwych zadzwoń do swojego dzielnicowego lub pod alarmowy numer 997 / 112.3.

3. Rozboju
- bezwzględnie i zawsze unikaj przypadkowych znajomości gdy jesteś w stanie po użyciu alkoholu,
- przy płaceniu rachunku dyskretnie licz pieniądze i nie pokazuj całej zawartości portfela,
- nigdy nie wracaj na skróty. Poruszaj się chodnikiem w miejscach dobrze oświetlonych, bliżej krawędzi jezdni, z dala od
bram, wylotów z ciemnych uliczek, zarośli itp.,
- zbliżając się do mieszkania, samochodu bądź przezorny.
4. Włamania do piwnic
- zamykaj drzwi główne od domofonu i do piwnicy
,- nigdy nie wpuszczaj osób nieznajomych dzwoniących do Ciebie przez domofon, sprawdzaj ich tożsamość,
- upominaj sąsiadów, dzieci o konieczności zamykania drzwi od domofonu,
- w razie awarii domofonu zgłoś ten fakt do administratora budynku,
- oznakuj przedmioty wartościowe, np. rowery znajdujące się w piwnicy,
- sprawdź czy Twoje drzwi są dobrze zabezpieczone przed złodziejem,
- o osobach kręcących się po klatce schodowej, w rejonie piwnicy niezwłocznie powiadom sąsiadów , dzielnicowego.
5. Gdy nikogo nie ma w domu
- zabezpiecz swoje mieszkanie przy pomocy różnych urządzeń technicznych, poproś sąsiadów aby zaopiekowali się
mieszkaniem podczas Twojej nieobecności,
- jeśli w Twoim domu nie ma jeszcze domofonu namawiaj sąsiadów i gospodarza obiektu na tę inwestycję,
- nigdy nie chwal się swoim bogactwem, nie pokazuj schowków, sejfów nawet najbliższym znajomym,
- nie przechowuj dużych sum pieniędzy w domu,
- zrób spis cennych przedmiotów znajdujących się w Twoim domu, mieszkaniu, odnotowując ich numery fabryczne, cechy
charakterystyczne , rodzaj, markę itp.,
- sfotografuj dzieła sztuki, biżuterię i inne przedmioty znacznej wartości,
- ubezpiecz swoje mieszkanie, dom,
- na czas wyjazdu wartościowe przedmioty powierz osobom godnym zaufania.JEŚLI CHCESZ, BY TWÓJ SAMOCHÓD NIE STAŁ
SIĘ ŁUPEM ZŁODZIEJA LUB WŁAMYWACZA – PAMIĘTAJ !
- nie zapominaj o zablokowaniu drzwi, gdy zostawisz samochód na parkingu,
- wyposaż go w autoalarm,
- stosuj równoległe systemy zabezpieczające zarówno widoczne jak i ukryte,
- nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu przedmiotów mogących skusić złodzieja,
- nie zostawiaj w skrytkach kluczyków zapasowych i dokumentów pojazdu,
- nawet gdy wysiadasz tylko na chwilę z samochodu nie zapominaj zabrać kluczyków ze stacyjki.,

- jeżeli w samochodzie zainstalowany jest radioodtwarzacz z panelem
– panel zawsze zabieramy ze sobą- nigdy nie chowamy pod siedzeniem lub w schowku,
- jeżeli nie posiadasz garażu, na miejsce nocnego parkowania wybieraj miejsce widoczne dla otoczenia , dobrze oświetlone i
zawsze sprawdź czy wszystkie drzwi są właściwie zamknięte.
PORADY DLA RODZICÓW :
Pamiętaj ! dobry kontakt z dzieckiem i wypracowanie modelu polegającego na obopólnym zaufaniu pozwoli na uniknięcie
negatywnych zachowań dziecka i konsekwencji karnych. A więc :
- postaraj się wiedzieć z jakimi kolegami i koleżankami utrzymuje Twoje dziecko kontakt,
- przed wyjściem z domu rozmawiaj z dzieckiem gdzie i z kim będzie spędzać wolny czas,
- ustal godzinę powrotu do domu,
- rozmawiaj z dzieckiem na temat sposobu spędzania wolnego czasu poza szkołą,
- poznaj zainteresowania dziecka ,
- rozważ zorganizowanie dziecku zajęć poza lekcyjnych adekwatnych do jego zainteresowań
- zwracaj uwagę na stan psychofizyczny w jakim dziecko wraca do domu ( zdenerwowanie, agresja, nadpobudliwość,
niewyraźna mowa mogą wskazywać na spożycie alkoholu lub środków odurzających ),
- kontroluj wydatki dziecka na miarę jego potrzeb,
- nie lekceważ nawet błahego problemu z jakim zwróci się do Ciebie Twoje dziecko- dla niego może to być naprawdę ważna
sprawa, -posiadaj kontakt do wychowawcy klasy dziecka lub pedagoga szkolnego w celem kontroli uczęszczania na zajęcia
szkolne – same spotkania podczas wywiadówek mogą być niewystarczające.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI LUB UWAG PORADŹ SIĘ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
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