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JAK USTRZEC SIĘ PRZED KRADZIEŻĄ SAMOCHODU?
W minionym roku w naszym mieście doszło do 13 kradzieży pojazdów, w tym 3 jednośladów. Jak się
okazuje, w przeważającej ilości zdarzeń, samochody znikają z parkingów przyblokowych i
przykopalnianych. Wielu z kradzieży można uniknąć, dlatego jastrzębscy policjanci już dzisiaj radzą
co zrobić, aby w przyszłości nie paść ofiarą złodziei.
Jastrzębscy kryminalni odzyskali 5 z 13 skradzionych w ubiegłym roku, w naszymi mieście pojazdów. Łupem przestępców
padały głównie fiaty (uno- 2, ducato-1) oraz volkswageny (golf-1, sharan-1). Poza tym, skradzione zostały takie samochody
jak mercedes benz, renault master, daewoo lanos, seat leon, czy bmw x6. Ostatni z wymienionych, w wyniku żmudnej pracy
kryminalnych i współpracy z czeskimi stróżami prawa, został odnaleziony na terenie sąsiadującego z nami państwa.
Jastrzębscy kryminalni odzyskali również dwa inne pojazdy, do kradzieży których doszło w Niemczech i Szwecji. Oprócz
samochodów, w 2016 roku w zainteresowaniu złodziei znalazły się także dwa motorowery oraz motocykl. W statystykach
dominują raczej pojazdy produkowane poniżej 2000 roku, choć zdarza się, że złodzieje kradną także te nowsze modele. Jak
wynika z policyjnych danych, do większości przestępstw doszło na parkingach przyblokowych i przykopalnianych. Aby
uniknąć kradzieży, stróże prawa przypominają o kilku najważniejszych zasadach.

Pamiętaj!
●

dobrym uzupełnieniem fabrycznego systemu alarmowego są różnego rodzaju blokady mechaniczne oraz zainstalowanie
wyłącznika zapłonu, ukrytego w miejscu znanym tylko właścicielowi;

●

gdy nie ma możliwości pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym, najlepiej zaparkować go w miejscu widocznym i
często uczęszczanym (w nocy należy wybrać miejsca dobrze oświetlone, znajdujące się w pobliżu okien domów czy bloków
mieszkalnych);

●

istotnym działaniem jest również oznakowanie najważniejszych elementów samochodu w specjalistycznej firmie oraz
unikanie kupna części zamiennych z podejrzanego źródła;

●

przed wyjściem z samochodu należy sprawdzić, czy wszystkie okna są domknięte, a klapa bagażnika zatrzaśnięta;

●

kluczyki z auta chowajmy do kieszeni wewnętrznych odzieży, a w domu trzymajmy je w bezpiecznym miejscu (z dala od
drzwi wejściowych);

●

NIGDY nie zostawiajmy dokumentów z samochodu ani innych, cennych przedmiotów w pojeździe.
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