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TRWA POLICYJNA AKCJA „ZNICZ 2016”
Lubuscy policjanci kontynuują działania „ZNICZ 2016”. W tym czasie na drogach całego regionu jest
więcej patroli, które uwagę skupiają na tym, aby ruch odbywał się płynnie i bezpiecznie. Mundurowi
przypominają również o zachowaniu czujności tak, aby nie stać się oﬁarą kradzieży. Służyć do tego
mają specjalnie przygotowane ulotki informacyjne.
Wzmożony ruch na drogach szczególnie w pobliżu cmentarzy to już znany scenariusz na przełomie października i listopada.
W związku z wszystkimi świętymi wybieramy się na groby bliskich, przejeżdżając czasami kilkaset kilometrów. W tym czasie,
zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze, na barkach drogówki. To jednak nie koniec policyjne pracy w tym
okresie. Ważnym elementem jest również zadbanie o bezpieczeństwo rzeczy, które zabieramy na cmentarz. Wielu z nas,
pochłoniętych porządkowaniem grobów, zapomina o pozostawionych rzeczach takich jak: torebki, telefony, czy portfele.
Niestety w ten sposób można się stać oﬁarą osób, które czekają na takie sytuacje. Dlatego policjanci patrolują cmentarze i
ich okolice, aby do nich nie dochodziło. Dobrym sposobem jest również uświadamianie osób odwiedzających groby, jak nie
stać oﬁarą złodziei. Dlatego gorzowscy policjanci przygotowali specjalna ulotkę informacyjną. Mundurowi wręczali je przed
cmentarzem na ulicy Żwirowej w Gorzowie Wlkp. oraz odblaski dla najmłodszych. Dzięki temu wiele osób wie teraz, jak
zadbać o własne rzeczy, chociażby przy porządkowaniu grobów, a dzieci będą bardziej widoczne i bezpieczne na drodze.
Twoja saszetka, torebka, portfel i telefon komórkowy są łatwym łupem dla złodziei!
Pamiętaj:
- torbę, saszetkę, plecak trzymaj przed sobą, zawsze zapięte
- portfel, dokumenty czy telefon komórkowy chowaj w bezpiecznych miejscach, z których trudno jest coś wyjąć bez
zwrócenia Twojej uwagi
- nie pozostawiaj swojej saszetki czy torebki, nawet na chwilę bez opieki, w samochodzie, na ławce, w kawiarni czy w pracy
- klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem, jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść
twoje mieszkanie zanim zdążysz zareagować
- gotówkę podziel na mniejsze kwoty i schowaj w kilku miejscach
- nie noś rzeczy wartościowych w zewnętrznych kieszeniach ubrania, tylnej kieszeni spodni
- bądź czujny, interesuj się tym co dzieje się wokół Ciebie, obserwuj otoczenie
Jesteś świadkiem kradzieży? Padłeś oﬁarą kieszonkowca? Dzwoń 997 lub 112
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