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UWAGA - KIESZONKOWIEC
Pracują zazwyczaj w grupie, rzadko decydując się na działania pojedynczo. Dogodne warunki stwarzają im miejsca - duże
skupiska ludzi, takie jak imprezy sportowe, rozrywkowe czy handlowe. Wykorzystują zamieszanie i tłok, często sami go
wywołują aby ułatwić sobie działanie. Szczególną operatywność wykazują w zatłoczonych autobusach przy wsiadaniu i
wysiadaniu, w momencie kiedy Twoja uwaga jest już zajęta czymś innym.
Ulubionymi miejscami ich „pracy” są również dworce autobusowe i kolejowe – dokonują kradzieży w kolejkach do kas, na
peronach, gdy Twoje ręce zajęte są bagażem.
Stosując poniższe zasady możesz w znaczący sposób ograniczyć skutki działań, jakie mogą podjąć wobec
Ciebie kieszonkowcy.
●

w miejscach niebezpiecznych trzymaj swoją torebkę, saszetkę z przodu, zamknięciem do siebie,

●

nie trzymaj pieniędzy w jednym miejscu, rozdziel je i umieść w różnych miejscach,

●

klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem – jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść
Twoje mieszkanie zanim zdążysz zareagować,

●

jeśli masz przy sobie większą ilość pieniędzy- unikaj zatłoczonych autobusów. Lepiej poczekać kilka minut na następny
autobus, niż zostać okradzionym,

●

nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach
toreb,

●

płacąc za zakupiony towar nie pokazuj całej zawartości portfela, najlepiej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy,

●

podczas mierzenia garderoby, pakowania sprawunków, płacenia w sklepie, nie odstawiaj torebki na podłogę lub ladę –
złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment,

●

zwracaj uwagę na „sztuczny tłok” i zamieszanie wokół Ciebie w sklepie, autobusie czy w innym miejscu,

●

zwiększ czujność, jeśli na przystanku autobusowym zauważysz grupę młodych ludzi z reklamówkami lub odzieżą
przewieszoną przez rękę. Służy to do zamaskowania momentu penetracji, być może właśnie Twoich kieszeni,

●

na ulicy unikaj korzystania z wszelkich podejrzanych usług jak np. wróżenie, gry hazardowe, okazyjne możliwości zakupu
itp.

JEŚLI DOSZŁO DO NAJGORSZEGO I STAŁEŚ SIĘ OFIARĄ KIESZONKOWCA
●

każdym przypadku natychmiast zawiadom Policję,

●

zachowaj spokój, skoncentruj się na rzeczowym opisaniu szczegółów zdarzenia, które mogą mieć znaczenie dla
postępowania Policji (policjant pomoże w tym, zadając odpowiednie pytania).

Pamiętaj, ogromna ilość kradzieży kieszonkowych pozostaje tajemnicą osób pokrzywdzonych. Brak reakcji ze strony ofiar
rozzuchwala złodziei, wywołuje u nich przekonanie o bezkarności. Dla tego też powiadom Policję, nawet wówczas gdy:
●

poniosłeś niewielką stratę,

●

sadzisz, że Policja i tak Ci nie pomoże,

●

stałeś się ofiarą przez swoją lekkomyślność czy nierozwagę.

JEŻELI ZAUWAŻYSZ MOMENT KRADZIEŻY
●

krzycz głośno „złodziej”

●

staraj się w miarę możliwości zatrzymać sprawcę na gorącym uczynku tzn. w momencie popełniania przestępstwa, wtedy
gdy sięga do cudzej kieszeni czy torebki,

●

powiadom jak najszybciej Policję (prawdopodobieństwo ujęcia sprawcy zależy od czasu, jaki upłynął od zdarzenia do
wezwania Policji, dzwoniąc na policję w charakterze świadka masz prawo do zachowania anonimowości),

●

staraj się zwrócić uwagę jak największej liczbie osób na to zdarzenie,

●

jeżeli jednak nie ma w pobliżu nikogo, kto mógłby Ci pomóc – nie narażaj się, nie reaguj natychmiast, staraj się powiadomić
jak najszybciej Policję, a Ty sam spróbuj zapamiętać jak najwięcej szczegółów zdarzenia, wyglądu sprawcy, okoliczności itp.
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