
APEL 
"Kradzieże rowerów" 

 Dzielnicowi Komisariatu Policji VII w Katowicach przypominają:  

Sezon rowerowy w pełni, co widać na drogach i ścieżkach rowerowych naszego 

osiedla. 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. Z obserwacji 

policjantów wynika, że rowery giną najczęściej z tych właśnie miejsc. Co zatem 

zrobić, by uchronić nasz rower przed kradzieżą ? 

Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego roweru, należy pamiętać, że złodziej 

najczęściej wykorzystuje: 

 pozostawienie roweru na niskim balkonie bez dobrego zabezpieczenia 

 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; 

 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. 
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