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UWAGA KIESZONKOWCY
Data publikacji 14.03.2009

UWAGA !
KIESZONKOWCY !

Kradzieże kieszonkowe stają się coraz częstszą plagą. Corocznie w Polsce notuje się ponad 10 tys. przypadków kradzieży kieszonkowych.
Dokonywane są przede wszystkim w środkach komunikacji miejskiej i placach targowych. Wykrywalność tych spraw jest wyjątkowo niska,
co wynika z faktu, że "kieszonkowcy" nie zostawiają praktycznie żadnych śladów, a stosowane przez nich sposoby i rekwizyty skutecznie
odwracają uwagę pokrzywdzonych i ewentualnych świadków. Kieszonkowcy działają przeważnie w grupach kilku osobowych, mogą wśród
nich być dzieci lub kobiety, często elegancko ubrani. Szczególnie łatwo oﬁarami złodziei kieszonkowych padają, mężczyźni trzymający
portfele w tylnej kieszeni spodni oraz kobiety z torebkami przewieszonymi przez ramię.

Aby skutecznie uchronić się przed kieszonkowcem należy
pamiętać o kilku zasadach, które zminimalizują ryzyko stania
się oﬁarą złodzieja:

- Pieniądze (szczególnie większą gotówkę) należy nosić w kilku różnych miejscach - w ten sposób, jeżeli nawet złodziej nas okradnie, nie
utracimy wszystkich pieniędzy,
- W miejscach zatłoczonych trzymajmy torebkę (zamkniętą !) przed sobą, tak aby mieć nad nią stałą kontrolę (dotyczy to również
plecaków - torebek),
- Nie nośmy portfeli w tylnych kieszeniach spodni (głównie panowie), gdyż taki wystający z kieszeni portfel jest zawsze niewątpliwą

zachętą dla złodzieja,
- Zwracajmy uwagę na nasze kieszenie i torebki, szczególnie wtedy, gdy nagle wokół nas zrobi się tłoczno, a z sytuacji nie wynika, aby
ten tłok był konieczny,
- Otwierając portfel nie prezentujmy całej jego zawartości, szczególnie, gdy mamy w nim dużo pieniędzy,
- Zabierając ze sobą na zakupy czeki - nie przechowujmy ich razem z dokumentami,
- Nie należy trzymać portfela w reklamówce lub koszyku, gdyż są one wtedy łatwym łupem dla złodzieja,
- Jeżeli korzystamy z karty bankomatowej pamiętajmy o tym, że numeru PIN nie wolno zapisywać na tej karcie, najlepiej po prostu go
zapamiętać. Jeżeli natomiast mamy kłopoty z zapamiętaniem numeru PIN należy zapisać go na kartce i dobrze schować, ale nie tam
gdzie trzymamy również kartę bankomatową.

JEŻELI STAŁEŚ SIĘ OFIARĄ KIESZONKOWCA

- Natychmiast udaj się do najbliższego Komisariatu Policji.
- Jeśli nie będziesz mógł przyjść zadzwoń. Funkcjonariusze Policji przyjadą do Ciebie.
- Pamiętaj im dłużej będziesz zwlekać, tym trudniej będzie złapać sprawcę Policji. Pomyśl, że może on okraść inne osoby.
- Zachowuj spokój, skoncentruj się na rzeczowym opisaniu szczegółów zdarzenia, które mogą mieć znaczenie dla postępowania Policji

PAMIĘTAJ !
Ogromna ilość kradzieży kieszonkowych pozostaje tajemnicą osób pokrzywdzonych. Brak reakcji ze strony oﬁar rozzuchwala
złodziei, wytwarza w nich poczucie bezkarności. Dlatego też powiadom Policję, nawet wówczas, gdy: poniosłeś niewielką
stratę, sądzisz, że Policja i tak ci nie pomoże, stałeś się oﬁarą przez swoją lekkomyślność czy nierozwagę.
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