
Jelenia Góra, 2020-Iż-I7

§, l, . ,* 
-ł

Zbliżające się Swięta Bozego Narodzenia oraz Nowy Rok są okresem szczegolnym dla
kazdego człowieka, dlatego tęż zwTacam się z prośbą o wsparcie swoim autorytetem
przedsięwzięć prowadzonych pruęz Policję Jeleniogórską w okresie Przedświątęcznym i
Swiątecznym, a mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom Naszego
Regionu.
Czas Swiąt to nie tylko okres zadumy i skupienia, ale równięż czas wzmozonych zakupów w
sklepach. W tym okresie nasila się przestępczość pospolita, szczegolnie Wadzieży orazlładzieży
z włamaniem.

Niestety, często pośpiech, nieuwaga, moze stać się przyczyną niebezptecznych zdarzeń,
Aby im zapobiec, policjanci pełnią wzmożoną słuzbę patrolową w naszym powiecie. Nad
bezpteczeństwem mieszkańców czuwają zarówno policjanci umundurowani, jak równiez ubrani
po cywilnemu.

Nie chcąc, aby w tym doniosłym momencie parafian i mieszkańców dotknęły uciązliwości
zwlązane z niebezpieczeństwaml życia codziennego lub by zostali poszkodowani w wyniku
działań osób trzecich, zwracam się z apelem o zachowanie ostrozności podczas przygotowań
Swiątecznych.

Uwaga kierowcy! Wszędzie tam, gdzte występuje duże natężenie ruchu pieszego należy
zachowac daleko posuniętą ostroznośc, zwlacac uwagę na oznakowanie drog i ulic oraz
ewentualne zmiany w organizacji ruchu. Nie pozostawiajcie w samochodzię na widocznym
miejscu przedmiotów wańościowych i nie decydujcie się na prowadzenie pojazdu w stanie po

uzyciu alkoholu. Pijani kierowcy mają na sumieniu co dziesiątą ofiarę wypadków drogowych.
Apeluję, aby w sklepach, autobusach, pociągach i innych miejscach publicznych pilnować

swojego dobytku i chronić go przed złodztejami kieszonko!\ymi. Nalezy unikać ścisku i tłoku -
często sztucznego i wywołanęgo przęz złodzięi. Nie nośmy pieniędzy i dokumentów w tylnych
kieszeniach spodni a torebki i saszetki w miarę mozliwości trzymajmy przed sobą z paskiem

nawiniętym na rękę.
Ważne jest aby nasi Seniorzy pamtętali również o tych przestrogach oraz nie ulegali

przestępcom, ktotzy stosują metodę na ),wnuczka", ,,policj anta",,,pracownika socjalnego" chcąc
wyłudzić od nich pieniądze,

Przestrzegając tych kilku prostych rad i wskazówek a takżę v,ryczulając naszę zmysły
mozemy często sami zapobiec i obronić się przed zakusami złodziei. Jezeli jednak pomimo tego

staniemy się ofiarą przestępstwa i zostaniemy poszkodowani należy nięzwłocznie zawiadomić
Policję dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Pragnę także przypomnieć o zagrożeniach ogólnokrajowych, związanych z panującym na
terenie kraju stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 (COVID-l9). W tym
szczególnym okresie Jeleniogórska Policja prowadzić będzie na całym podległym sobie obszarze
wzmozone dziŃ,anta profilaktyczne i 7apobiegawcze, ktorych celem jest zapewnienie wszystkim
mieszkańcom zdrowych, spokojnych Swiąt Bozego Narodzenia i Nowego Roku.

Dziękuj e za okazaną ży czliwośc i zrozumienie.
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