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Zbliżające się święta wielkanocne to dla każdego z nas czas spotkań z rodziną. Nie
zapominajmy, że to okres, w którym powinniśmy być bardziej czujni. Jedni z nas pojadą do
swoich rodzin samochodami, jednak wielu skorzysta z pociągów i autobusów. Na zatłoczonych
stacjach i peronach czy w tłumie podróżujących pociągami możemy paść oﬁarą kieszonkowca.
Okres świąteczny to chwile spędzone w gronie najbliższych, jednak dla policjantów to czas wzmożonej pracy, by
zapewnić bezpieczeństwo podróżującym. Będzie więcej umundurowanych patroli na dworcach PKP, autobusowych, ale
także patrole funkcjonariuszy nieumundurowanych w roli wywiadowców, którzy interweniują w razie potrzeby.
Oto kilka porad, jak podróżować bezpiecznie koleją i ustrzec się przed kradzieżą:
przede wszystkim zachowajmy ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu do autobusu czy pociągu. W tych
momentach, przy dużym ścisku i tłoku, jesteśmy najbardziej narażenia na kradzież;
uważajmy na własny bagaż, starajmy się mieć go cały czas na oku i w miarę możliwości zawszę pod ręką - to
utrudni złodziejowi dostęp do naszych rzeczy. W tłumie plecaki czy torebki trzymajmy przed sobą, by móc je
widzieć. W przedziale bagaż należy położyć naprzeciwko siebie, tak by zawsze był na widoku, a wszystkie
ważne dokumenty, pieniądze czy inne rzeczy wartościowe trzeba mieć przy sobie. Nigdy swojej walizki nie
zostawiajmy bez opieki, a jeżeli idziemy do toalety, w miarę możliwości zabierzmy podręczny bagaż ze sobą;
na czas podróży weźmy ze sobą tylko niezbędną gotówkę, nie trzymajmy jej w jednym miejscu, ale umieśćmy
w kilku kieszeniach. W razie "spotkania" z kieszonkowcem nie stracimy wszystkich pieniędzy;
starajmy się podróżować pociągami dziennymi, nawet jeżeli to się wiąże z dłuższą jazdą. W ten sposób możemy
zminimalizować ryzyko straty swoich rzeczy. Starajmy się również nie spać w pociągu, bo to zwiększa ryzyko, że
w trakcie snu ktoś nas okradnie;
w miarę możliwości wybierzmy przedział, gdzie są osoby starsze lub rodziny z dziećmi, unikajmy takich, gdzie
są osoby nietrzeźwe lub pijące alkohol. Wybierajmy miejsca zawsze przy oknie lub przy drzwiach, w razie
kradzieży złodziej „sprawdzi” nam tylko część kieszeni;
obserwujmy swoje otoczenie i współpasażerów, a każde podejrzane zachowanie zgłaszajmy konduktorowi. W
razie kradzieży czy napadu natychmiast zgłośmy to Policji bądź zadzwońmy na jeden z numerów alarmowych:
112 lub 997. Ewentualnie powiadommy konduktora, który pomoże skontaktować się z funkcjonariuszami, lub do
ochrony, która często patroluje pociągi razem z Policją;
nie częstujmy się jedzeniem czy napojami, które proponują nieznajomi, może w nich być jakiś środek odurzający
lub inny specyﬁk. Grzecznie i z uśmiechem odmówmy, tak by nie urazić współpasażera;

oczywiście najlepiej będzie, jeżeli będziemy podróżować w znanej nam grupie ludzi – tak jest raźniej i
bezpieczniej;
jeżeli podróżujemy z dziećmi, miejmy je zawsze na oku, starajmy się trzymać je blisko siebie i nie pozwólmy,
by się zbytnio oddalały.
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