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ZABEZPIECZ SWÓJ ROWER PRZED KRADZIEŻĄ – RADZĄ
POLICJANCI!
Sezon rowerowy w pełni, co widać na drogach i ścieżkach rowerowych powiatu suwalskiego.
Zwiększa się też zagrożenie kradzieżami jednośladów. Chcąc zapobiec utracie roweru, warto go
odpowiednio zabezpieczyć. Należy też unikać sytuacji, w której nasz jednoślad pozostawiony będzie,
choćby na chwilę, bez odpowiedniej ochrony, np. w klatce schodowej czy pod sklepem.
Jak wynika z policyjnych statystyk, kradzieże rowerów są zazwyczaj przypadkowe.
Złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu na tzw. „chwilkę” bez żadnych
zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi także z miejsc, gdzie rowery są
przechowywane, czyli z garaży i piwnic. Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami, a
jednocześnie ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu
naszego roweru, radzą policjanci.
Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego roweru, należy pamiętać, że
złodziej najczęściej wykorzystuje:
●

pozostawienie roweru na klace schodowej

●

pozostawienie roweru na chwilę przed sklepem, barem, budynkiem mieszkalnym

●

pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnicy, domu lub mieszkania.

Oto kilka rad ze strony policjantów, aby ustrzec się przed kradzieżą i utrudnić działanie złodziejowi:
●

postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru – warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad; nawet najprostsze
zabezpieczenie może utrudnić kradzież;

●

stosujmy zawsze linki rowerowe- zostawiając rower tylko na tzw. „chwilkę” przypnijmy rower do nieruchomej części
otoczenia; warto pamiętać, że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć;

●

pamiętajmy, że skuteczniejsze są dwa zabezpieczenia niż jedno; im więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych
zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower;

●

zadbajmy też o jak najlepsze zabezpieczenie naszej piwnicy, w której trzymamy rower - złodzieja goni czas, a zatem dobrze
zabezpieczone piwnice będzie omijał;

●

zwracajmy uwagę na to, kto wchodzi do naszej klatki schodowej; często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po
usłyszenia dzwonka domofonu nie sprawdzając, kto chce wejść na klatkę; w ten sposób do bloku mogą dostać się różne
osoby, wśród których może być złodziej;

●

o wszystkich podejrzanych osobach zauważonych w okolicach naszego bloku, które na przykład coś wynoszą z piwnicy,
wchodzą lub wychodzą z niej bez powodu, zawiadamiajmy Policję.

●

uczulmy też nasze pociechy, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru.

Co zrobić, jeśli ukradną nam rower:
●

należy zadzwonić na Policję podając miejsce kradzieży i wygląd roweru, w tym numery identyfikacyjne oraz jego cechy
charakterystyczne;

●

należy przyjść do najbliższej jednostki Policji; o ile to możliwe, trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę
gwarancyjną z numerami ramy; warto też obserwować aukcje internetowe, na których może być wystawiony do sprzedaży

skradziony nam rower, wówczas natychmiast należy powiadomić Policję;
●

dobrze jest sfotografować swój rower, co ułatwi jego odnalezienie.

Na suwalskich drogach, osiedlach i parkach można spotkać policyjne patrole rowerowe. Już kolejny rok z rzędu
policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach strzegą bezpieczeństwa na jednośladach. Funkcjonariusze
pełniący służbę prewencyjną, patrolują m.in. obszary rekreacyjne, turystyczne, osiedla i parki.
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