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Szanowny Ojcze,
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku są okresem szczególnym dla każdego
człowieka. Związane jest to również ze wzmożonymi zakupami w sklepach, gdzie kupujemy różne rzeczy
niezbędne do przygotowania Świąt, w tym także prezenty dla naszych najbliższych.
Niestety nasz pośpiech, zamyślenie bezwzględnie wykorzystują złodzieje. Aby zapobiec tym
negatywnym zdarzeniom policjanci pełnią wzmożoną służbę patrolową. Nad bezpieczeństwem
mieszkańców czuwają zarówno policjanci umundurowani, jak również ubrani po cywilnemu.
Nie chcąc, aby w tym doniosłym momencie parafian i mieszkańców dotknęły uciążliwości związane z
niebezpieczeństwami życia codziennego lub by zostali poszkodowani w wyniku działań osób trzecich,
zwracam się do Ojca z gorącą prośbą o rozważenie możliwości wsparcia swoim autorytetem i powagą,
działań, jakie Policja Jeleniogórska przeprowadzi w okresie przedświątecznym, i które w swoim założenia
mają skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom nieposzanowania prawa i porządku.
Chcę, więc zaapelować i wyczulić ludzi na konieczność zachowania ostrożności związanej z tym
szczególnym czasem.
Apeluję do tych osób, które wyjeżdżają na święta, aby zadbali o skuteczne zabezpieczenie swoich
mieszkań. Dobrze jest poprosić osobę zaufaną, aby opróżniała naszą skrzynkę na listy, sąsiadów, aby
zwracali uwagę na kręcące się bez powodu w okolicach naszego mieszkania osoby obce czy wreszcie
zadbać o jego „ożywienie" poprzez zapalenie od czasu do czasu światła. Apel ten pragnę skierować
miedzy innymi do kierowców, którzy wszędzie tam, gdzie występuje duże natężenie ruchu pieszego
powinni zachować daleko posuniętą ostrożność, zwracać uwagę na oznakowanie dróg i ulic oraz
ewentualne zmiany w organizacji ruchu. Aby nie pozostawiali w samochodzie na widocznym miejscu
przedmiotów wartościowych i wreszcie nie próbowali prowadzić pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.
Pijani kierowcy mają na sumieniu, co dziesiątą ofiarę wypadków drogowych.
Apeluję by w sklepach, autobusach, pociągach i innych miejscach publicznych pilnować swojego dobytku
i chronić go przed złodziejami kieszonkowymi. Należy unikać ścisku i tłoku - często sztucznego i
wywołanego przez złodziei, nie nosić pieniędzy i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni a torebki i
saszetki w miarę możliwości trzymać przed sobą z paskiem nawiniętym na rękę.
Przestrzegając tych kilku prostych w gruncie rzeczy rad i wskazówek a także wyczulając nasze zmysły
możemy często sami zapobiec i obronić się przed zakusami złodziei. Jeżeli jednak pomimo tego staniemy
się ofiarą przestępstwa i zostaniemy poszkodowani należy niezwłocznie zawiadomić Policję dzwoniąc na
numer alarmowy z telefonu stacjonarnego - 997 lub komórkowego 112.
Pragnę także poinformować Ojca, a za jego pośrednictwem wszystkich parafian, że w dniach od 21
grudnia 2015 roku do 4 stycznia 2016roku, Jeleniogórska Policja prowadzić będzie na całym podległym
sobie obszarze wzmożone działania profilaktyczne i zapobiegawcze, których celem jest zapewnienie
wszystkim mieszkańcom spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016.
Zwracając się do Ojca z prośbą o wsparcie swoim autorytetem naszych przedsięwzięć wierzę, że Ojciec
znajdzie czas i sposób, a także wybierze metodę, która okaże się najbardziej skuteczną i racjonalną we
wspólnym dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Dziękując Ojcu z góry za okazaną
życzliwość i zrozumienie
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