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POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONY POJAZD O WARTOŚCI
80 TYS. ZŁ
Data publikacji 21.11.2017

Policjanci z Lubania zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież pojazdu o wartości 80 tysięcy
złotych. W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze odzyskali także utracone auto. Teraz
zatrzymanemu może grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu został powiadomiony o kradzieży samochodu, do jakiej doszło w
miejscowości Świeradów Zdrój. Do zdarzenia doszło na parkingu jednego z hoteli. Wartość utraconego mienia
oszacowano na kwotę 80 tysięcy złotych.
W wyniku podjętych czynności i szybkiej reakcji funkcjonariuszy już w tym samym dniu doszło do zatrzymania 31letniego mężczyzny, mieszkańca Gryfowa Śląskiego – podejrzanego w tej sprawie o kradzież pojazdu. Policjanci w
wyniku prowadzonych działań odzyskali także utracone auto.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut. Grozi mu teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego
funkcjonariusze sprawdzają, czy podejrzany nie ma na swoim koncie innych podobnych zdarzeń.
Chcąc zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego pojazdu, bądź włamania do naszego auta i kradzieży cennych przedmiotów:
Pamiętajmy o wyjęciu kluczyków ze stacyjki oraz zamknięciu/zablokowaniu drzwi za każdym razem, gdy
opuszczamy samochód. Nawet wtedy, gdy pozostawiamy go w garażu lub wychodzimy tylko na chwilę.
Po zaparkowaniu nie pozostawiajmy cennych przedmiotów, bagażu lub zakupów w widocznym miejscu.
Zabierzmy je ze sobą lub schowajmy do bagażnika. Pamiętajmy, że „okazja czyni złodzieja”.
Zanim oddalimy się od pojazdu sprawdźmy czy wszystkie okna są domknięte, a klapa bagażnika zatrzaśnięta.
Nie przechowujmy w pojeździe żadnych dokumentów, a zwłaszcza zapasowych kluczyków, dowodu
rejestracyjnego i rachunków ubezpieczeniowych.
Zainstalujmy alarm samochodowy i nie zapominajmy o jego włączaniu przy każdorazowym opuszczaniu

samochodu. Dobrym uzupełnieniem są blokady mechaniczne oraz wyłącznik zapłonu ukryty w miejscu znanym
tylko właścicielowi pojazdu.
Skorzystajmy z możliwości oznakowania samochodu. Oznakowane akcesoria ułatwią późniejszą identyﬁkację w
przypadku odnalezienia pojazdu.
Gdy stwierdzimy brak korka wlewu paliwa może to oznaczać, że złodziej na podstawie wkładki zamka zamierza
dorobić klucze do naszego samochodu! Niezwłocznie zgłośmy o tym Policji.
Parkujmy pojazdy na strzeżonych parkingach, a jeśli jest to niemożliwe wybierajmy miejsca dobrze widoczne,
uczęszczane, w pobliżu okien domów mieszkalnych i dobrze oświetlone nocą.
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