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WIOSNĄ ZADBAJ O MIENIE I SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Wiosenna, słoneczna pogoda sprzyja spacerom oraz spędzaniu wolnego czasu na działkach i
ogródkach działkowych. Pozornie miejsca te wydają się bezpieczne, ale i tam może dochodzić do
kradzieży. Złodzieje wykorzystują brak ostrożności i brak zabezpieczenia mienia, dlatego też
prosimy o zachowanie ostrożności i zastosowanie kilku prostych zasad. Wieczorem, wracając z
wiosennego spaceru bądź pobytu na działce, piesi powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo nosząc
odblaski. Te elementy chronią życie!
Kradzieżom mienia czy też jego zniszczeniu, można zapobiegać, bowiem przyczyną
wielu zdarzeń jest niewłaściwy nadzór, utrata czujności właściciela lub zupełny brak
zabezpieczenia swojej własności. Złodziej wykorzystuje więc każdą z sytuacji, gdzie
łatwo może dostać się na teren posiadłości, czy do budynku i dokonać kradzieży.
Pamiętajmy więc, że niezabezpieczone odpowiednio mienie staje się łatwym łupem
przestępców. Przestępcy naruszają naszą prywatność, wzbudza to w nas dodatkowe
poczucie zagrożenia, warto więc zrobić wszystko, aby tę prywatność chronić i strzec z
pełną świadomością i wiarą w sens wspólnie podejmowanych działań.
Dlatego też:

- Nie zostawiajmy na terenie pomieszczeń działkowych wartościowych przedmiotów. Nie przechowujmy tam rowerów –
zwłaszcza, gdy pomieszczenia nie są właściwie zabezpieczone przed włamaniem

- Nie zostawiajmy w widocznym miejscu reklamówek, torebek – zwłaszcza, podczas naszej nieobecności. Mogą łatwo skusić
złodzieja.

- Zabezpieczmy dokładnie wejście na teren ogródka, a także wejścia do pomieszczeń, okna itp. – tak, aby podczas
nieobecności zabezpieczenia te nie były łatwe do pokonania dla innych.

- Jeżeli zauważymy kręcące się w pobliżu, podejrzane, obce osoby, nie przechodź koło nich obojętnie. Zainteresujmy się co
tam robią, być może właśnie sprawdzają teren. W razie podejrzeń powiadamiajmy o swoich obserwacjach Policję. Pamiętajy
też, że warto korzystać w takim przypadku z pomocy sąsiedzkiej. Poprośmy o to, aby sąsiad zwrócił uwagę na naszą
własność.

- Oznakujmy wszystkie wartościowe przedmioty będące na działce - spiszmy ich numery fabryczne/seryjne. Zebrane dane
przechowujmy w domu. Zróbmy zdjęcia. W razie ich kradzieży łatwiej je będzie później zidentyﬁkować.

Mundurowi przypominają także pieszym o odblaskach. Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się
po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla
kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Ważne jest prawidłowe umieszczenie odblasków.
Zaleca się, aby elementy te umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców –
wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.
Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z
odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się
widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie
ominąć pieszego
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