Apel MPO
Szanowni Państwo
W niemal dwa lata po wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania odpadami
wyraźnie widać, że znaczna część mieszkańców Krakowa chce zbierać odpady
selektywnie. Wymogi Unii Europejskiej oraz polskiego prawa, jakie nasze miasto musi
spełnić do końca 2020 r. zaczną się niedługo zaostrzać. Według nich do końca 2020
r. Kraków musi osiągnąć 50-procenotowy współczynnik recyklingu odpadów
opakowaniowych – czyli połowa wyrzucanego papieru, metalu, szkła i tworzyw
sztucznych będzie musiała być odzyskiwana i przekazywana do ponownego użycia.
W tym momencie Kraków utrzymuje poziom recyklingu, który będzie wymagany
w 2017 r., jednak osiągnięcie do 2020 r. ponad dwukrotnego przyrostu (z 20%
do 50%) będzie wymagało od mieszkańców znacznie większego zaangażowania
i autentycznej zmiany postawy w kwestii odpadów. Jeśli nie uda się spełnić tych
warunków miastu grożą wielomilionowe kary finansowe, co bez wątpienia odbije się
na jakości życia wszystkich mieszkańców Krakowa.
Skalę rosnących wymagań widać na poniższej tabeli:
Wymagany przez UE poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia [%]
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Z obserwacji zarządzającego systemem gospodarki odpadami Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania wynika, że ponad 90% mieszkańców miasta deklaruje
selektywną zbiórkę. I faktycznie, przypadków jawnego i otwartego łamania
składanych deklaracji jest niewiele. O wiele większym problemem jest za to niska
jakość segregacji. Z kolei jakość mechanicznej segregacji już teraz zbliża się
do maksymalnych wartości i w zasadzie jedynym sposobem na osiągnięcie
wymaganym przez UE wskaźników to poprawa jakości segregacji „u źródła” – czyli
u mieszkańców.
Zarządcy i Administratorzy dużych osiedli odgrywają kluczową rolę w przekonywaniu
swoich mieszkańców do lepszej segregacji śmieci. Dlatego właśnie zwracamy się do
Państwa z prośbą o przykładanie dużej wagi do informowania mieszkańców Państwa
osiedli i nieruchomości o konieczności prawidłowego segregowania odpadów.
Apelujemy również o stałe utrzymywanie porządku i czystości altan
i terenu w ich najbliższym sąsiedztwie. Nieporządek i źle utrzymane altany
są czynnikiem zniechęcającym mieszkańców do prawidłowego segregowania
odpadów. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza, że w ostatnim czasie obserwujemy dużo
nieprawidłowości w segregowaniu odpadów szklanych – bardzo często do zielonych
pojemników wrzucane są odpady zmieszane w workach. Prosimy o zwrócenie uwagi

mieszkańcom na ten fakt. Służymy pomocą i materiałami informacyjnymi – nowe
plakaty informujące o prawidłowej segregacji są gotowe do odebrania w siedzibie
MPO przy ul. Nowohuckiej 1.
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu
z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania poprzez infolinię (801 084 084) lub za
pośrednictwem strony internetowej: http://www.mpo.krakow.pl/kontakt
Dodatkowe informacje dotyczące Zarządców i Administratorów nieruchomości znajdą
Państwo na stronie: http://www.mpo.krakow.pl/strefa-zarzadcow

Z wyrazami szacunku
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.
UL. Nowohucka 1, 31-580 Kraków

Segregacja śmieci.
Administracja Spółdzielni informuje, że w naszych zasobach rozpoczęły się kontrole
przeprowadzane przez pracowników MPO z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w
zakresie prawidłowego segregowania śmieci. W przypadku stwierdzenia braku właściwej
segregacji odpadów w danym budynku,
jego Mieszkańcy
muszą liczyć się z
wprowadzeniem wyższych opłat tak jak za śmieci niesegregowane.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki
odpadów i sortowanie śmieci zgodne z wcześniej przeprowadzaną akcją informacyjną.
Przy segregowaniu śmieci pamiętajmy również o zgniataniu opakowań, ponieważ zgniecione
odpady = mniejsze opłaty. Dla przykładu podajemy: w żółtym pojemniku o pojemności 1100
l mieści się 19,4 kg niezgniecionych opakowań, a zgniecionych aż 46,6 kg.
Apelujemy również do wszystkich Mieszkańców budynków w których znajdują się zsypy.
Do leja zsypowego można wrzucać tylko i wyłącznie odpady komunalne, natomiast odpady
przeznaczone do segregacji należy umieszczać w pojemniku koloru żółtego, który znajduje
się w komorze zsypowej lub zielonego usytuowanego na zewnątrz budynku.
Prosimy o rozważne podejście do sprawy segregacji śmieci, aby nie ponosili Państwo z tego
tytułu dodatkowych i niepotrzebnych obciążeń finansowych.

Dobre rady na wakacje.
Proszę Państwa. Rozpoczyna się okres letni. Jest to okres kojarzący się przede wszystkim z
wakacjami i urlopami. A skoro tak to wyjazdy, wypoczynek, luz, dekoncentracja. Jednakże
dla złodziei, włamywaczy i innych przestępców jest to czas intensywnej działalności.

Warunki im sprzyjają. Pozostają puste mieszkania, tłumy ludzi w pociągach, autobusach,
lokalach, dyskotekach. Amatorzy cudzej własności wyruszają na łowy. Wykorzystają
bezwzględnie każdą naszą nieuwagę, niefrasobliwość, brak odpowiedniego zabezpieczenia
mienia, mieszkania, samochodu. Przypominamy zatem o podstawowych zasadach
zachowania, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, nie utracić posiadanego przy sobie mienia
czy samochodu, ochronić mieszkanie przed włamaniem. To są proste zasady a ich stosowanie
nie sprawia większych trudności. Konsekwentnie stosowane stają się bardzo skutecznym
narzędziem ochrony naszego osobistego bezpieczeństwa i naszego mienia. Życzymy udanych
urlopów, wakacji, miłego wypoczynku, niezakłóconego przykrymi incydentami.
JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA.
Na stan naszego bezpieczeństwa wpływa wiele czynników. Nie tylko działania podejmowane
przez Policję i inne służby oraz organizacje i instytucje, które zajmują się prowadzeniem
działalności mającej na celu ograniczenie przestępczości i patologii społecznych. Ogromne
znaczenie ma również to, czy my sami umiemy chronić swoje życie, zdrowie i mienie w
codziennych sytuacjach.
Jak wynika ze statystyk policyjnych około 80% przestępstw kryminalnych popełnianych jest
okazjonalnie, tzn., że sprawca wykorzystuje sprzyjające do jego działania okoliczności.
Okazję, rzadziej świadomie, częściej nieświadomie stwarzamy sami. Źle zabezpieczając
swoje minie, prowokując agresję, stwarzając swoim zachowaniem warunki, w których łatwiej
działać na naszą szkodę.
ZAPAMIĘTAJMY! Przestępca nie musi straszyć i elektryzować nas swoim wyglądem. Nie
musi być to człowiek z mnóstwem blizn i tatuaży, nie musi posługiwać się wulgarnym i
prymitywnym żargonem. Wygląd zewnętrzny człowieka nie determinuje jego zachowania.
Groźny przestępca może swoim wyglądem budzić zaufanie. Sympatyczna, kulturalna starsza
pani może okazać się wytrawną oszustką. Budzące litość biedne, zaniedbane dziecko proszące
o drobne „na bułkę”, może szybko i sprawnie wyrwać nam portfel z ręki.
UNIKAJ SYTUACJI W KTÓRYCH MOŻESZ STAĆ SIĘ OFIARĄ!
KRADZIEŻY KIESZONKOWEJ:










zbliżając się do miejsc zatłoczonych (sklep, środki komunikacji, miejsca widowisk i
przedstawień plenerowych itp.) należy dyskretnie sprawdzić, czy nasze pieniądze są
dostatecznie zabezpieczone,
większą gotówkę, jeżeli już musimy mieć przy sobie, należy trzymać w dwóch a
nawet w trzech miejscach,
na zakupy zabieramy zawsze tylko niezbędną ilość gotówki,
w portfelu, portmonetce nie nosimy dokumentów, biletów, biżuterii i innych
przedmiotów wartościowych,
jeżeli mamy przy sobie dużą gotówkę (np. pobraliśmy pieniądze z banku) musimy być
ostrożni. Unikajmy wtedy miejsc zatłoczonych, środków komunikacji publicznej i
przypadkowych spotkań. Poruszajmy się samochodem lub taksówką. Korzystajmy z
ochrony drugiej osoby lub pracowników specjalnej firmy,
jeżeli zachorujemy, mamy temperaturę bądź źle się czujemy, pieniądze bezwzględnie
pozostawmy w domu, pracy lub innym bezpiecznym miejscu,
gdy dokonujemy zakupu, dyskretnie przeliczajmy pieniądze,



torebka czy portfel zawsze muszą znajdować się w zasięgu naszego wzroku. W
miejscach zatłoczonych przytrzymujemy je ręką.

ROZBOJU LUB NAPADU W CELACH RABUNKOWYCH:












bezwzględnie należy unikać przypadkowych znajomości, szczególnie gdy jesteśmy
pod wpływem alkoholu,
w trakcie zabawy w miejscu publicznym (resteuracji), stanowczo odmawiamy osobom
nowo poznanym zmiany lokalu, spaceru po parku lub pobliskim lesie, wizyty u
znajomych,
przy regulowaniu rachunków dyskretnie przeliczajmy pieniądze, tak aby nie ujawniać
zawartości portfela,
podróżując tramwajem lub autobusem siadamy zawsze blisko prowadzącego pojazd,
nigdy po zmroku nie wsiadamy do drugiego lub trzeciego wagonu. Podróżując
pociągiem zawsze wsiadamy do oświetlonego przedziału i rozważnie dobieramy
swoich towarzyszy podróży,
nigdy nie wracamy do domu na skróty, poruszamy się chodnikiem w miejscach dobrze
oświetlonych, bliżej krawędzi jezdni (ale przeciwnie do ruchu pojazdów), z dala od
bram, zarośli i wylotów ciemnych uliczek. Jeżeli musimy przejść nieoświetloną
uliczką, idziemy środkiem,
zbliżając się do mieszkania, samochodu powinniśmy być ostrożni i mieć
przygotowane klucze,
nie wsiadamy do windy z nieznajomymi,
wieczorami w miejscach wyludnionych nie nosimy drogich, rzucających się w oczy
okryć i biżuterii.

Jeśli staliśmy się ofiarą napadu w celach rabunkowych i nie mamy szans ucieczki a napastnik
ma nad nami przewagę fizyczną:





zaniechajmy obrony (agresja może rozjuszyć napastnika),
skoncentrujmy się na zapamiętaniu możliwie największej ilości szczegółów wyglądu i
sposobu zachowania napastnika,
nie należy się myć i przebierać,
niezwłocznie należy powiadomić Policję. Staramy się szybko i sprawnie przedstawić
przebieg zajścia, miejsce zdarzenia i rysopis sprawcy. Nie dziwimy się pozornie
niedorzecznym pytaniom.

ZGWAŁCENIA:
Uprzejmy, miły, nieśmiały albo sprawiający wrażenie zagubionego i wymagającego opieki
nieznajomy, równie dobrze może okazać się niezwykle brutalnym i bezwzględnym
gwałcicielem.



zawsze unikaj przypadkowych znajomości,
wobec nieznajomych powstrzymaj się od kokieterii,







unikaj samotnych powrotów do domu (bądź pod tym względem kłopotliwym gościem
– Twoje zdrowie jest więcej warte),
przy późnych powrotach do domu korzystaj z samochodu lub taksówki, nie stój jednak
samotnie na pustych postojach,
kategorycznie odmawiaj zawiezienia przez zatrzymującego się obcego kierowcę,
nie korzystaj z poczęstunków obcych osób, a zwłaszcza nie pij z nimi alkoholu,
dziecko upominaj aby unikało towarzystwa obcych, czyń to z uporem i wielokrotnie,
aż do wyrobienia w nim naturalnej nieufności do osób nieznanych.

JAK NIE STAĆ SIĘ OFARĄ NAPADU NA ULICY?
Samotny człowiek idący wieczorem pustymi ulicami staje się często ofiarą napadu
połączonego nieraz z ciężkim pobiciem lub zgwałceniem. Do zdarzeń takich dochodzi
najczęściej w okolicach dworców, parków, pętli autobusowych, łąk a także ciemnych,
znajdujących się na uboczu uliczkach.
Dlatego aby uniknąć tych niebezpieczeństw PAMIĘTAJ:











unikaj pustych, wyludnionych miejsc, przystanków autobusowych, autobusów itp.
jeżeli jesteś zmuszony jechać pustym autobusem, staraj się usiąść najbliżej kierowcy,
unikaj pustych źle oświetlonych uliczek i skwerów,
nigdy nie łap tzw. „okazji”, szczególnie wieczorem i w nocy, sam też nie zabieraj
przypadkowych pasażerów,
lepiej nadłożyć drogi niż iść skrótem przez ciemną bramę, podwórko lub odludny
park,
idąc nocą bądź czujny, obserwuj otoczenie i to dzieje się dookoła,
nie idź tuż przy ścianie budynku bo możesz być wciągnięty do bramy lub
zaatakowany zza rogu zanim zobaczysz niebezpieczeństwo. Nie idź też przy ulicy aby
nie być wciągniętym do przejeżdżającego samochodu. Najbezpieczniejszy jest środek
chodnika,
nie wychodź samotnie ubrany w futra i widoczną biżuterię,
kluczyki do mieszkania lub samochodu wyjmuj zawczasu aby można było z nich
szybko skorzystać,
nie pokazuj po sobie, że się boisz, to prowokuje.

TWOJE MIESZKANIE.
Mieszkanie, w którym zgromadzony jest dorobek wielu lat pracy, stanowi łakomy kąsek dla
złodzieja. Zastanów się, czy zrobiłeś wszystko aby do minimum ograniczyć zagrożenie
włamania do Twojego mieszkania.
JAK ZABEZPIECZYĆ MIESZKANIE:











wyposaż drzwi do mieszkania w odpowiednie zamki patentowe – wykazy tych
zamków posiadają firmy ubezpieczeniowe i Policja,
doskonałym zabezpieczeniem jest system alarmowy. Wybierz firmę, której systemy
ochronne gwarantują uzyskanie zniżki ubezpieczeniowej,
w drzwiach zamontuj również zabezpieczenie przeciwwyważeniowe,
w mieszkaniach w bloku warto jest obić drzwi blachą, zastąpić je drzwiami z drewna
lub zamontować drugie dodatkowe drzwi,
zainstaluj w drzwiach wejściowych łańcuch ograniczający stopień otwarcia drzwi oraz
wizjer,
dbaj o to aby zawsze działało oświetlenie przed drzwiami wejściowymi, włamywacz
unika miejsc oświetlonych,
mieszkania na parterze i najniższych piętrach są najbardziej narażone na włamanie
przez drzwi balkonowe – warto pomyśleć o zamontowaniu w nich dobrych klamek
zamykanych na klucz lub chociaż zwykłych zasuwek,
doskonałym zabezpieczeniem są domofony oraz wideofony, pamiętaj jednak aby za
pomocą domofonu nie otwierać drzwi obcym, wpajaj te zasadę również dzieciom.

ZANIM OTWORZYSZ DRZWI NIEZNAJOMEMU:




spójrz przez wizjer kto stoi za drzwiami, jeżeli jest to nieznana Ci osoba, spytaj o cel
wizyty i poproś o okazanie dokumentu, tak abyś mógł przeczytać nazwisko (policjant
też ma obowiązek się wylegitymować). Osoba o uczciwych zamiarach nie obrazi się i
zrozumie Twoją ostrożność,
na ogół znasz „swojego” listonosza, inkasenta lub dzielnicowego. Zachowuj się
szczególnie ostrożnie jeżeli pojawi się nieznana Ci osoba podająca się za pracownika
tych instytucji. Jeżeli obawiasz się nieznajomego nie wpuszczaj go, nie każdy kto
puka do Twoich drzwi ma uczciwe zamiary.

WYCHODZĄC Z DOMU:









zamykaj wszystkie okna i drzwi (czy wiesz, że około 2/3 włamywaczy dostaje się do
mieszkań przez okno?),
nie zostawiaj kluczy w „dobrych schowkach” (pod wycieraczką, za doniczką na oknie,
za framugą drzwi) – złodziej zazwyczaj zna te miejsca nie gorzej od ciebie,
dziecko z kluczami od mieszkania na szyi, to również fatalny pomysł, włamywacz
potrafi wejść w posiadanie takiego klucza lub wykonać jego odcisk,
wychodząc wieczorem z domu zaciągnij zasłony lub opuść żaluzje i pozostaw w
pokoju włączone światło, stwórz pozory, że ktoś jest w domu,
nie pozostawiaj w drzwiach żadnych kartek typu „wyszłam do pani Krysi”,
włamywacz bardzo lubi gwarancję, że mieszkanie jest puste,
jeżeli masz telefon z automatyczną sekretarką, nie nagrywaj wiadomości, że
wychodzisz i o której wracasz do domu. Dla włamywacza to bardzo istotna
informacja,
wychodząc, nawet na krótko, po list do skrzynki czy wyrzucić śmieci, zamykaj drzwi
na klucz. Złodziej nie potrzebuje wiele czasu aby wtargnąć do Twojego mieszkania.

NIE RYZYKUJ NIEPOTRZEBNIE:






unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii.
Takie „dobre schowki” jak szafa z bielizną, doniczka z kwiatami, książki czy
cukiernica są dobrze znane włamywaczom i penetrowane przez nich w pierwszej
kolejności,
nie opowiadaj o swoim majątku w miejscach, gdzie mogą Cię słyszeć obcy,
jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne dla Ciebie rzeczy osobom
godnym zaufania,
zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (komputer, kamera video,
telewizor itp.), oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja,
sporządź listę a jeżeli to możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych
przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne obrazy, stare zegary itp.). W przypadku
kradzieży zwiększy to znacznie szansę ich odzyskania.

Nie ma systemów antywłamaniowych i alarmowych gwarantujących w 100% zabezpieczenie
posiadanego mienia przed złodziejami. Równolegle z zabezpieczeniem mieszkania w zamki,
alarmy, podwójne drzwi, itp. nie zapomnij o jego ubezpieczeniu w firmie ubezpieczeniowej,
aby w przypadku włamania zrekompensować poniesione straty. Powinieneś także wiedzieć,
że aby być w pełni spokojnym o swoje mieszkanie, o swoich najbliższych, nie wystarczy
nawet najlepsze zabezpieczenie techniczne. Dlatego też, staraj się jak najlepiej poznać
otoczenie w którym mieszkasz.
POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA!
Dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom,
kradzieżom, rozbojom i chuligaństwu. Dlatego też porozmawiaj z Twoim sąsiadem o
bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachować „Sąsiedzką
Czujność”.







kiedy zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu zamieszkania –
dzwoń na Policję,
kiedy usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiada a wiesz, że mieszkańcy wyjechali –
dzwoń na Policję,
jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbującego otwierać drzwi u sąsiada a wiesz, ze nie
ma go w domu – dzwoń na Policję,
jeżeli zauważysz podejrzanie się zachowujące osoby na klatce schodowej, na ulicy lub
parkingu – dzwoń na Policję,
jeżeli przypadkowo staniesz się świadkiem napadu lub zauważysz, że komuś może
grozić niebezpieczeństwo – dzwoń na Policję,
widząc zagrożenie nie staraj się sam go usunąć, nie płosz przestępców – dzwoń na
Policję.

DZISIAJ POMOŻESZ TY – JUTRO POMOGĄ TOBIE!


opuszczając na dłuższy czas mieszkanie (urlop, pobyt w szpitalu), zostaw znajomemu
sąsiadowi klucze do mieszkania i poproś o:
o zapalenie codziennie chociaż na kilka minut światła w różnych pomieszczeniach.

o otwieranie na kilka minut okna, drzwi balkonowych,
o wyjmowanie ze skrzynki Twojej korespondencji.
To wszystko stworzy wrażenie, że w mieszkaniu stale ktoś przebywa. Taka współpraca
sąsiadów to jest właśnie Sąsiedzka Czujność.
JAK SIĘ ZACHOWAĆ, JEŻELI STAŁEŚ SIĘ OFIARĄ WŁAMANIA DO MIESZKANIA:







zachowaj spokój i rozwagę,
niczego nie dotykaj, nie zacieraj śladów które pomogą Policji w ustaleniu sprawcy
włamania,
staraj się jak najszybciej zawiadomić Policję (997),
odszukaj listę cennych przedmiotów które miałeś w mieszkaniu,
porozmawiaj z sąsiadami, może widzieli lub słyszeli coś, co wzbudziło ich
podejrzenia,
po przybyciu Policji pomóż w prowadzonym dochodzeniu, spokojnie i rzeczowo
odpowiadaj na wszystkie pytania.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ JEŻELI JESTEŚ ŚWIADKIEM WŁAMANIA DO MIESZKANIA:







zachowując spokój i opanowanie obserwuj sprawców, staraj się zapamiętać jak
najwięcej szczegółów,
nie płosz włamywacza czy złodzieja – możesz zdecydować się na jego zatrzymanie
jeżeli jesteś pewien, że do czasu przybycia Policji dasz sobie radę sam lub możesz
liczyć na pomoc innych osób,
szybko powiadom Policję,
po przybyciu Policji udziel wszelkich informacji, odpowiadaj dokładnie na pytania.
PAMIĘTAJ – niezależnie od tego czy jesteś ofiarą czy świadkiem przestępstwa, w
każdej sytuacji staraj się jaki najszybciej powiadomić Policję. Prawdopodobieństwo
ujęcia sprawcy zależy od czasu, jaki upłynął od zdarzenia do wezwania Policji.

CHROŃ SWÓJ SAMOCHÓD
Statystyka przestępstw potwierdza niepokojące rozmiary, jakie przybierają kradzieże
samochodów i włamania do nich. Jeżeli podejmiesz odpowiednie czynności zabezpieczające,
jeżeli nie będziesz „prowokował” złodzieja, zmniejszy się prawdopodobieństwo kradzieży
Twojego samochodu. Aby w miarę skutecznie chronić swój samochód należy zawsze
postępować zgodnie z zamieszczonymi niżej poradami:




nigdy nie należy zostawiać bagażu ani żadnych przedmiotów wartościowych w
widocznym miejscu. Lepiej zabrać je ze sobą albo zamknąć w bagażniku,
zawsze trzeba zamykać drzwi i okna gdy opuszczamy samochód,
nie zostawiać nigdy kluczyka w stacyjce, nawet na moment. Kluczyki zabierajmy
zawsze ze sobą, nawet gdy samochód zostawiliśmy we własnym garażu,









przyglądajmy się uważnie nieznajomym interesującym się naszym samochodem lub
pojazdem należącym do naszych sąsiadów. Jest bardziej prawdopodobne, że myślą jak
go ukraść niż, że go podziwiają,
nie zostawiajmy żadnych dokumentów w samochodzie, a zwłaszcza dowodu
rejestracyjnego i rachunków ubezpieczeniowych,
starajmy się parkować w miejscach strzeżonych, nocą unikajmy postoju i parkowania
w miejscach nieoświetlonych,
nigdy nie zostawiajmy bagażu na bagażniku dachowym,
kupując radio samochodowe należy wybierać takie, które można wyjąć przed
opuszczeniem samochodu,
w przypadku gdy zauważymy niedyspozycję alarmu lub zamka w drzwiach garażu,
nie lekceważmy tego, być może złodziej zainteresował się już naszym samochodem i
spłoszony nie zdążył go ukraść.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE SAMOCHÓD
Fabryczne zabezpieczenia samochodu z reguły nie są skuteczne. Zawodowy złodziej
stosunkowo łatwo sobie z nimi radzi. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży należy zamontować
urządzenia, które w znacznym stopniu utrudniają dostęp do wnętrza samochodu. należą do
nich między innymi:








autoalarm – włączajmy go zawsze gdy opuszczamy samochód,
blokada rozruchu silnika, która uniemożliwia zapłon i uruchomienie silnika,
blokada mechaniczna skrzyni biegów – przy pomocy specjalnej kłódki blokowany jest
drążek skrzyni biegów w pozycji wstecznego biegu, uniemożliwiający odjechanie
samochodem,
laski spinające koło kierownicy z pedałem hamulca lub sprzęgła, wykonane z
odpowiednio wytrzymałych materiałów,
zewnętrzna blokada kierownicy, uniemożliwiająca kierowanie ukradzionym
pojazdem,
oznakowanie samochodu – bardzo skuteczny sposób zabezpieczenia. Niewielka
naklejka z charakterystycznym piktogramem sprawia, że złodzieje zazwyczaj omijają
tak oznakowane samochody. Pamiętaj więc o umieszczeniu na szybie znaczka
ostrzegającego, że pojazd jest oznakowany.

Jak pokazuje praktyka, skutecznym jest stosowanie co najmniej dwóch różnych rodzajów
zabezpieczeń. Oprócz proponowanych zabezpieczeń warto pomyśleć o wszechstronnym
ubezpieczeniu samochodu. Gwarantuje to wyrównanie strat materialnych, poniesionych na
skutek ewentualnej kradzieży. Jeśli stwierdzimy kradzież samochodu należy jak najszybciej
powiadomić najbliższą jednostkę Policji, podając: markę, numer rejestracyjny, cechy
charakterystyczne, numer silnika, nadwozia, dane właściciela i zawiadamiającego, miejsce
popełnienia kradzieży, czas oraz w miarę możliwości kierunek poruszania się skradzionego
samochodu.
PAMIĘTAJMY – niezależnie od tego czy jesteśmy ofiarą czy świadkiem przestępstwa, w
każdej sytuacji starajmy się jak najszybciej powiadomić Policję. Prawdopodobieństwo ujęcia
sprawcy zależy od czasu, jaki upłynął od zdarzenia do wezwania Policji. Jeśli stwierdzimy

włamanie do wnętrza samochodu, należy niezwłocznie powiadomić o tym Policję, podając:
dane zgłaszającego, markę, numer rejestracyjny, miejsce włamania, dokładny opis
skradzionych przedmiotów, jeżeli to możliwe rysopis sprawcy lub sprawców. Bez wyraźnego
polecenia policjanta przyjmującego zgłoszenie, nie dokonujmy żadnych zmian w pojeździe i
niczego nie dotykajmy, nie zacierajmy śladów, które pomogą Policji w ustaleniu sprawców.
Jeżeli jesteśmy świadkiem włamania czy też kradzieży samochodu, należy:






zachować spokój i opanowanie, obserwując sprawców starać się zapamiętać jak
najwięcej szczegółów,
nie płoszyć złodzieja czy włamywacza, można się zdecydować na jego zatrzymanie
jeżeli jest się pewnym, że do czasu przybycia Policji da się radę samemu lub przy
pomocy innych osób zatrzymać sprawcę,
szybko powiadomić Policję,
po przybyciu Policji udzielić wszelkich informacji, odpowiadając dokładnie na
pytania.

Zarząd Spółdzielni

