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PRZEDŚWIĄTECZNE OSTRZEŻENIA
Trwa „gorący”, przedświąteczny tydzień. Tydzień świątecznych porządków i
zakupów.
Niestety okres ten wykorzystują również oszuści, złodzieje, włamywacze i rabusie. Nie
łudźmy się, że złodziej czy oszust to osoba, którą w tłumie rozpoznamy na pierwszy
rzut
oka. Najczęściej to osoba, której wygląd, czy zachowanie nie przykuwa uwagi. To może
być stateczny starszy pan czy też elegancko ubrana młoda kobieta. Złodziej może być
praktycznie wszędzie. W zatłoczonym autobusie, na dworcu, w sklepie i na bazarze.
Czeka
tylko na okazję żeby nas okraść, więc nie powinniśmy stwarzać takiej okazji.
Pozostawiony w koszyku lub na ladzie portfel, niedomknięta torebka, niepotrzebne
aﬁszowanie się większa ilością pieniędzy jest swoistym zaproszeniem dla przestępcy. W
niebezpieczeństwie mogą się znaleźć nie tylko nasze pieniądze ale również mieszkanie
czy też samochód. Gorączka przedświątecznych zakupów nie powinna osłabić naszej
czujności. Dlatego też …
POLICJA RADZI:
PAMIĘTAJMY:
•

idąc na zakupy zabierajmy ze sobą tylko niezbędną ilość pieniędzy;

•

portfele lub portmonetki trzymajmy w wewnętrznych kieszeniach naszego ubrania,

nigdy w reklamówkach lub koszykach;
•

zanim zapłacimy za zamówiony towar przygotujmy wcześniej wyliczone na ten cel

pieniądze, a portfel schowajmy z powrotem, nigdy nie kładąc go na ladzie;
•

bądźmy czujni i patrzmy czy nie jesteśmy obserwowani przez przestępcę;

•

w razie gdy mimo wszystko zostaniemy okradzeni nie bójmy się głośno wzywać

pomocy. W takiej sytuacji natychmiast wezwijmy Policję, zapamiętując jak najwięcej
szczegółów z rysopisu sprawcy.
Jeżeli na świąteczne zakupy wybieramy się autem pamiętajmy by nasz zaparkowany przed
sklepem samochód nie utrudniał korzystania z jezdni czy chodnika innym uczestnikom
ruchu. Parkowanie pojazdu w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych tzw.
kopercie przez kierowców do tego nieuprawnionych jest nie tylko wykroczeniem, ale
świadczy również o elementarnym braku kultury i wyrozumiałości. W pogoni za zakupami
nie zapominajmy też o zwykłej ludzkiej uprzejmości.
ZANIM WYJDZIEMY Z DOMU, PAMIĘTAJMY:
•

pozamykajmy wszystkie okna i lufciki, sprawdźmy zakręcenie wody, wyłączenie prądu

i gazu;

•

drzwi mieszkania zamykajmy dokładnie na wszystkie zamki i zabezpieczenia (

łańcuch, alarm itp. ), nie zapominając o zamknięciu drzwi wejściowych na klatkę
schodową, nawet gdy wychodzimy tylko na chwilę ;
•

jeżeli auto pozostawiamy w garażu nie zostawiajmy w nim kluczyków, dokumentów ani

innych wartościowych przedmiotów. Zarówno samochód jak i drzwi garażu powinny również
zostać dokładnie zamknięte.
Bardzo ważna jest, wszystkim dokładnie znana, tzw. sąsiedzka czujność. Ustalmy z
najbliższymi sąsiadami, oczywiście jeśli mamy do nich zaufanie, że nawzajem będziemy
interesować się swoimi domami ( mieszkaniami ).
JEŻELI COŚ NAS ZANIEPOKOI PAMIĘTAJMY:
•

jeżeli zobaczymy na klatce schodowej lub pod oknami obce, nieznane osoby

zachowujące się podejrzanie – dzwońmy 997;
•

jeżeli usłyszymy niepokojące stukania, wiercenia, szurania w mieszkaniu sąsiada,

o którym wiemy że wyjechał – dzwońmy 997;
•

jeżeli zobaczymy nieznane osoby wynoszące z mieszkania sąsiada meble, sprzęt RTV

lub AGD – dzwońmy 997;
•

jeżeli coś niepokojącego dzieje się w naszym otoczeniu – dzwońmy 997.
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