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ZOBACZ NASZE PORADY
Bezpieczeństwo dzieci
Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą
bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady
postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach
życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić...
więcej >>

Bezpieczeństwo kobiet
Panujące powszechnie przekonanie, że kobiety są słabsze
ﬁzycznie od mężczyzn oraz łatwiej poddawają się paraliżującemu
strachowi, sprawia iż sprawcy napadów i zuchwałych kradzieży
postrzegają je jako oﬁary łatwiejsze do pokonania niż
mężczyzna... więcej »

Na ulicy
Poprzez pojęcie napad należy rozumieć wszelkie odmiany
przestępstw rozbójniczych, które charakteryzuje agresywne
zachowanie wobec oﬁary oparte na grożeniu jej lub wykorzystaniu
przeciwko niej przewagi ﬁzycznej, liczebnej bądź niebezpiecznych
narzędzi, jak broń palna, nóż, pałka, kastet, łańcuch, itp. dla
osiągnięcia korzyści materialnej... więcej »

W domu
Wśród różnego rodzaju przestępców jest też grupa takich, których
charakteryzuje szczególna przebiegłość i bezczelność - są to
oszuści i złodzieje mieszkaniowi. Działają oni przede wszystkim w
ciągu dnia i do zrealizowania swojego czynu potrzebują obecności
domowników w ich mieszkaniu czy domu... więcej »

Bezpieczna komórka
Jednym z ważnych problemów dzisiejszych czasów są
niewątpliwie bardzo zuchwałe kradzieże telefonów komórkowych.
Łupem padają zarówno aparaty fabrycznie nowe, jak i te które
mają już swoje lata. Sprawcy stosują różne sposoby dla
osiągnięcia swojego celu, często bardzo pomysłowe... więcej »

W podróży
Podróż publicznymi środkami transportu jest jednym z
podstawowych sposobów poruszania się wielu mieszkańców
Śląska po jego terenie. Niestety, wśród pasażerów zdarzają sie
też przestępcy, którzy tylko czekają na nieuwagę innych spowodowaną zmęczeniem po pracy, tłokiem, a nawet niekiedy i
zwykłym letnim upałem - aby dokonać kradzieży... więcej »

Bezpieczny dom i mieszkanie
Zabezpieczenie się przed włamaniem jest trudne, a przede
wszystkim kosztowne - im więcej jest w mieszkaniu rzeczy
cennych, tym zabezpieczenia powinny być lepsze, a co za tym
idzie i droższe. Sprawca często przed włamaniem chce się jednak
dowiedzieć czy pokonanie tych zabezpieczeń i narażanie się na
złapanie będzie dla niego opłacalne... więcej »

Bezpieczny samochód
Jednym z ważnych aspektów naszego życia jest możliwość
swobodnej komunikacji jaką daje posiadanie samochodu. Jest on
kupowany nie rzadko kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń,
dlatego też jego utrata bywa bardzo bolesna i przykra dla
właściela... więcej »

Bezpieczne wakacje
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w
lipcu i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i
młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach.
Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często
zapominamy o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa....więcej »

