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Katowiccy dzielnicowi regularnie spotykają się z mieszkańcami naszego miasta w ramach
wspólnego dbania o bezpieczeństwo. Tym razem na spotkanie z działkowcami z ROD „Olszynka”
wybrali się dzielnicowi z III komisariatu. To kolejne z serii spotkań, które mają na celu
wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie ogródków
działkowych.

To kolejne już spotkanie z działkowcami z ROD „Olszynka”. Tym razem do rozmów o bezpieczeństwie podczas
spędzania wolnego czasu na działce rozmawiali sierż.. Monika Siwiec oraz st. post. Paweł Soból. Dzielnicowi podczas
spotkania z działkowcami przypomnieli o zachowaniu ostrożności i właściwym zabezpieczeniu mienia przez
działkowiczów, a także przekazali informacje odnośnie bezpiecznego grillowania. Wypoczywając na ogródkach
działkowych warto mieć dobry kontakt z sąsiadami. Na zasadzie wzajemności zwracajmy uwagę na osoby nieznajome,
które chodzą po terenie ogrodu. Jeżeli zauważymy nieznany nam pojazd, który parkuje w okolicy, postarajmy się
zapamiętać jego numer rejestracyjny i markę. Należy pamiętać także o prawidłowym zabezpieczeniu altany. Dobrym
wyjściem są wzmocnione drzwi, okratowane okna, czy też zamki z atestem. Pamiętajmy, że złodzieje nie tylko kradną
cenne przedmioty, lecz również dokonują zniszczeń. Dlatego też przezorni działkowcy w okresie jesienno-zimowym
zgromadzony sprzęt najczęściej przewożą do swoich domów. Wiosną, kiedy rozpoczyna się ogródkowy sezon, sprzęt

jest ponownie zabierany na działkę. Niestety, korzystają z tego złodzieje. Ich łupem staje się pozostawiany w altanach
sprzęt RTV, narzędzia ogrodnicze, a nawet meble. Często straty spowodowane włamaniem oraz powstałymi
zniszczeniami znacznie przekraczają wartość drobnej rzeczy, która jest przedmiotem kradzieży. Aby przeciwdziałać
przestępstwom na terenie ogrodów działkowych dzielnicowi zaapelowali do działkowców o właściwe zabezpieczenie
sprzętu (w miarę możliwości zabranie go do domu lub ukrycie w taki sposób aby nie pozostawał on w widocznym
miejscu). W przypadku wątpliwości, co do zamiarów nieznanych osób, które przebywają na terenie ogródków
działkowych należy niezwłocznie kontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub z policjantem pierwszego kontaktu –
czyli dzielnicowym.

Skorzystajmy z rad, które dzielnicowi przekazali na spotkaniu z działkowcami. Pamiętaj, aby Twoja działka była
bezpieczna należy:
właściwie zabezpieczyć sprzęt ogrodniczy, który najczęściej pada łupem złodziei. Przechowywany sprzęt i inne
przedmioty stanowiące wartość np: wiatraki, skrzynki z narzędziami powinny być umieszczone w miejscu
niewidocznym dla osób postronnych lub zabierane do domu;
schować dokumenty gwarancyjne nowego sprzętu z numerami fabrycznymi. Wartościowe przedmioty dobrze jest
oznaczyć w trwały i widoczny sposób oraz zrobić dokumentację fotograﬁczną;
starannie zabezpieczcie altanę lub domek - wzmocnić drzwi, zamontować na nich atestowane zamki i założyć na
okna kraty;
stan zabezpieczeń kontrolować co jakiś czas po zamknięciu. Kilkudniowa nieobecność właściciela i brak zmian na
działce łatwo zauważyć i wykorzystać do kradzieży;
podczas pobytu na działce warto zwracać uwagę na obce osoby kręcące się bez celu w okolicy- może to być
sposób zbierania informacji przez złodziei,
o bezpieczeństwo na działkach warto zadbać wspólnie z sąsiadami- poznać sąsiadów, wymienić się telefonami i
zwracać uwagę na działki i wszystkie niepokojące sytuacje;
wszelkie zagrożenia, podejrzenia i niebezpieczne sytuacje w okolicy należy na bieżąco zgłaszać Policji. Pomoc i
radę można uzyskać od dzielnicowego, opiekującego się terenem, na którym jest działka.

