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ZABEZPIECZ SWÓJ ROWER PRZED KRADZIEŻĄ – RADZĄ
POLICJANCI!
Pogoda za oknem zachęca do częstszego korzystaniem z rowerów. Tym samym wzrasta liczba
kradzieży tych pojazdów. Niezabezpieczone jednoślady giną z różnych miejsc. Aby zapobiec utracie
naszych „dwóch kółek” warto zadbać o ich właściwe zabezpieczenie. Sejneńscy policjanci
przypominają o zachowaniu ostrożności i zdrowego rozsądku oraz zachęcają do korzystania z
darmowego znakowania rowerów.
Każdego roku w okresie wiosennym wzrasta liczba kradzieży rowerów. W wielu
przypadkach osoba zawiadamiająca o kradzieży tłumaczy, że zostawiła go „na chwilę”
przed sklepem, urzędem, przed własnym blokiem lub na dłużej na klatce schodowej.
Niezabezpieczone rowery giną też spod szkół, a nawet z terenu własnych posesji.
Powiedzenie „Okazja czyni złodzieja” w tym wypadku bardzo się potwierdza. Warto
więc do zaparkowania roweru wybierać miejsca monitorowane, a sam pojazd
wyposażyć nawet w kilka dodatkowych zabezpieczeń. Kradzież zabezpieczonego
roweru trwa dłużej i naraża złodzieja na zatrzymanie na gorącym uczynku.
Sposobem, który może chronić przed kradzieżą, ale przede wszystkim pozwala na późniejszą identyfikację roweru lub jego
właściciela jest jego oznakowanie. Właściciel oznakowanego roweru otrzyma od funkcjonariusza potwierdzenie wykonania
znakowania, wraz ze spisanymi wszystkimi cechami identyfikującymi. Informacje takie pozostaną również w jednostce Policji.
Znakowanie rowerów w sejneńskiej jednostce wykonują dzielnicowi, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Aby oznakować swój rower należy (oprócz jednośladu) mieć przy sobie dowód osobisty i dokumenty potwierdzające
zakup roweru lub jego własność. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna
prawnego.
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.
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