
Ulotkę opracowano
w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach

Komenda Miejska Policji w Żorach
ul.Wodzisławska 3

44-240 Żory
tel. 32 47 88 200
fax 32 47 88 244

www.zory.slaska.policja.gov.pl

Jeśli coś Cię niepokoi, 
ktoś obcy odwiedza Twoją okolicę 

POWIADOM POLICJĘ!!!
(32) 47 88 200, 997 lub 112

Jeśli masz informacje o przestępstwie, bądź
jego sprawcy moeżesz również skontaktować

się z Twoim dzielnicowym

Baranowice
723 646 188

Osiny
723 645 943

Rój, osiedle Gwarków
723 645 747
Kleszczów

723 646 331,
Kleszczówka
723 645 779

Rowień, Folwarki
723 645 967

osiedle Sikorskiego
723 646 322, 723 645 943

osiedle Księcia Władysława
723 646 315, 723 646 328

osiedle Powstańców Śląskich
723 645 989, 723 646 221

osiedle Korfantego
723 646 331, 723 646 188
osiedle Pawlikowskiego
723 645 879, 723 645 827

osiedle 700-lecia, Al.WP, ul.Wodzisławska,
(w tym Rogoźna)

723 645 87

UWAGA 
NA WŁAMYWACZY!!!

CHROŃ
SWÓJ DOM I OTOCZENIE

PRZESTĘPCY NIE ŚPIĄ!

http://www.zory.slaska.policja.gov.pl/


Kilka rad – jak nie paść ofiarą włamywaczy

– nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką, 
nie wieszaj ich także na szyi swej 
pociechy,

– zabezpiecz należycie drzwi i okna 
swojego mieszkania, załóż dobre zamki,

– zamontuj domofon albo też instalację 
świetlnej lub elektroniczną podłączoną 
do sąsiadów,

– jeśli jesteś właścicielem domku 
jednorodzinnego, wykonaj solidne 
(lecz przejrzyste) ogrodzenie, kup psa, 
załóż oświetlenie na podwórku ...

– zanotuj na kartce lub w podręcznym 
kalendarzyku marki i typy posiadanych 
urządzeń, ich cechy charakterystyczne 
oraz numery fabryczne (radio, telewizor, 
magnetowid, aparat fotograficzny, rower,
itp.) Te, które nie posiadają numerów, 
oznacz swymi inicjałami lub np. 
numerem telefonu albo datą urodzenia 
(w przypadku 

kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie 

można je rozpoznać i udowodnić, że są 
naszą własnością),

– nie afiszuj się swym bogactwem. 
Unikaj przygodnych znajomości, 
zwłaszcza zawieranych przy kieliszku, 
nigdy zaś w ten sposób poznanych ludzi
nie zapraszaj do swego mieszkania, 
zwłaszcza jeśli mieszkasz samotnie,

– uważaj na kręcących się po klatkach 
schodowych i w pobliżu domu ludzi. 
Zainteresuj się nimi, zapytaj kogo 
szukają, przyjrzyj się im, by zapamiętać 
wygląd,

– przezorność może uchronić przed 
kradzieżą mienie twoje lub sąsiadów, 
zaś spostrzeżenia mogą być przydatne 
policji, gdyby do włamania doszło,

– sprawdzaj tożsamość i wiarygodność
obcych osób, przychodzących do 
twojego mieszkania np. w sprawie 
odkupienia starych zegarów lub książek,
naprawy kaloryferów. Nie wpuszczaj bez
uzasadnionych powodów nieznanych ci 
osób,

– współdziałaj zawsze z sąsiadami. 

Zwracaj uwagę także na ich mieszkanie.
Podczas ich nieobecności interesuj się 
ludźmi stojącymi pod ich drzwiami, 
zwracaj uwagę na hałasy, niecodzienne 
odgłosy dochodzące z klatki schodowej, 
wynoszenie mebli lub sprzętów 
domowych przez osoby obce, którym 
nie towarzyszy nikt ze znanych 
sąsiadów,

– opuszczając na dłużej mieszkanie 
(wczasy, odwiedziny znajomych, pobyt 
w szpitalu) nie zostawiaj widocznych 
oznak swej nieobecności. Poproś 
sąsiadkę, by podlewała kwiaty, otwierała
na krótko okna, opróżniała skrzynkę z 
korespondencji, wieczorem włączała na 
jakiś czas światło w kuchni lub w 
którymś z pokoi,

– ubezpiecz swoje mieszkanie, by w razie
nieszczęścia chociaż częściowo mieć 
zrekompensowane straty. 

NIE AKCEPTUJ

REAGUJ!!!

ALARMUJ!!!


