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ZABEZPIECZ SWÓJ ROWER PRZED ZŁODZIEJEM!
Wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego aktywność wykazują także złodzieje jednośladów. W
ostatnich dniach odnotowaliśmy dwie kradzieże rowerów. Apelujemy do mieszkańców: nie daj okazji
złodziejowi i zabezpiecz swój rower przed kradzieżą!
Sezon rowerowy ruszył pełną parą, a wraz z nim wzrosła aktywność złodziei. Rowery zaparkowane w miejscach
ogólnodostępnych stanowią dla nich łakomy kąsek. Niezabezpieczone rowery giną najczęściej spod sklepów, piwnic,
balkonów, klatek schodowych oraz terenów posesji. Aby powstrzymać falę zjawiska stróże prawa apelują o ostrożność. Nie
ma doskonałych form zabezpieczenia, jednak dzięki tym sposobom można ograniczyć i zminimalizować ryzyko kradzieży.
Stosując się do poniższych rad możesz zabezpieczyć się przed kradzieżą roweru:
wykonaj fotograﬁe swojego jednośladu i zapisz numer identyﬁkacyjny lub fabryczny; w przypadku kradzieży ułatwi to
pracę policjantom oraz umożliwi zarejestrowanie przedmiotu w policyjnych bazach danych.
warto zastosować solidne zabezpieczenia antywłamaniowe piwnic, garaży i innych pomieszczeń, w których
przechowywane są jednoślady, a do roweru stosować dodatkowe zapięcie lub blokadę,
zostawiając rower w miejscu ogólnodostępnym, zostawiajmy go w miarę możliwości w miejscu monitorowanym, w
każdym przypadku zabezpieczając rower dodatkowym zapięciem lub blokadą,
stosując dodatkowe zabezpieczenia przeciągnijmy je nie tylko przez koło, które łatwo można zdemontować, ale
również przez ramę,
najlepiej stosować profesjonalne zabezpieczenia, warto skorzystać z mocnych i atestowanych blokad, choć nawet
najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież,
unikajmy przechowywania roweru na ogólnodostępnych klatkach schodowych. Jeśli nie mamy osobnego
pomieszczenia do przechowywania roweru, przynajmniej na noc zabierzmy go do mieszkania.
Przypominamy, że gdy dojdzie do kradzieży jednośladu należy natychmiast zgłosić ten fakt Policji. Najlepiej jest posiadać
przy sobie dokumenty roweru tj. fakturę lub paragon potwierdzający jego wartość, kartę gwarancyjną z numerem ramy oraz
zdjęcie.
Jeśli jesteś świadkiem kradzieży – reaguj! Nie bądź obojętny! Zawiadamiając o przestępstwie możesz pozostać
anonimowy, ale przede wszystkim pamiętaj, że nie reagując – akceptujesz.
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