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Już od kilku tygodni pogoda wita nas słoneczna aurą. Dni są coraz dłuższe, a temperatura
regularnie wzrasta. Wielu działkowców coraz więcej czasu spędzana w ogródkach działkowych,
przynosząc potrzebny im do prac ogrodowych sprzęt. Pamiętajmy jednak, aby odpowiednio go
zabezpieczyć.

Wiosna to czas, kiedy coraz częściej opuszczamy nasze mieszkania i spędzamy czas na wolnym powietrzu. Jednym z
rodzajów rekreacji jest wypoczywanie na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Wraz z rozpoczęciem sezonu
działkowego wzrasta liczba kradzieży i włamań, przed którymi w duże mierze możemy się ustrzec. Miejmy na uwadze
kilka policyjnych rad:
nie pozostawiaj cennych przedmiotów na terenie ogródka działowego. Jeśli jednak nie masz innej możliwości,
dokonaj ich spisu wraz z numerami seryjnymi bądź oznacz je w trwały sposób i zrób dokumentację
fotograﬁczną. Pozwoli to zidentyﬁkować przedmiot w przypadku jego odnalezienia;
zabezpiecz altanę. Podczas spędzania wolnego czasu na ogródku działkowym pamiętaj o zabezpieczeniu altany.
Nie pozostawiaj w niej wartościowych rzeczy tj. torebki, portfele, klucze do samochodu, itp. Gotówkę oraz karty
płatnicze pozostaw w domu;
nie pozostawiaj kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Pamiętaj aby po uprzednim zabezpieczeniu altany nie
pozostawiać klucza do niej na terenie ogródka działkowego, np. pod wycieraczką, doniczką itp. Działki często są
obserwowane przez potencjalnych złodziei, którzy zbierają informację na temat przechowywanego sprzętu oraz
naszych przyzwyczajeń;
bądź czujny! Zwracaj uwagę na osoby kręcące się po sąsiednich działkach. Warto zaprzyjaźnić się z sąsiadami
oraz wymienić numerami telefonu w celu zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa. Twoja czujność może

oszczędzić tobie i komuś zmartwień.
Katowiccy policjanci apelują również o rozwagę i rozsądek podczas pozostawiania zaparkowanych samochód na terenie
rodzinnych ogródków działkowych oraz poza nimi:
nigdy nie zostawiaj w samochodzie cennych przedmiotów, w szczególności w widocznych miejscach;
zwracaj uwagę na „kręcące” się osoby po parkingu, zwłaszcza te wyposażone w nożyce czy lewarki, bądź
zaglądające pod podwozie pojazdów. Ostatnimi czasy coraz częściej dochodzi do kradzieży katalizatorów, a
jednym ze skuteczniejszych sposobów walki z tym czynem jest czujność podczas parkowania i przebywania w
okolicy parkingów;
staraj się nie parkować w miejscach słabo oświetlonych. Jeżeli to możliwe unikaj miejsc parkingowych, które są
na uboczu, albo otacza je roślinność utrudniająca widoczność;
zwróć uwagę na sposób parkowania pojazdu, parkuj go w sposób nieutrudniający przemieszczanie się innym
uczestnikom ruchu drogowego.
Pamiętajmy również, że beztroska zabawa dzieci podczas przebywania na terenie ogródków działkowych i w ich okolicy
powinna być nadzorowana przez osoby dorosłe, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji w tym stwarzania zagrożenia na
pobliskich drogach.
Katowiccy policjanci zachęcają, aby o podejrzanych sytuacjach zaobserwowanych na terenie ogródków działkowych
informować dzielnicowego. Powiadom również zarządcę ROD oraz sąsiadów. Zachęcamy do korzystania z aplikacji
mobilnej Moja Komenda, dzięki której z łatwością znaleźć można dane dzielnicowego przypisanego do rejonu, na
którym są dane ogródki działkowe wraz z jego numerem telefonu.

