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Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. To bez wątpienia szczególny czas odpoczynku,
wyciszenia i rodzinnych spotkań. Jest jednak pewna grupa zawodowa, która dokładnie w tym
samym okresie ma sporo pracy, mowa tu oczywiście o Policji. Mundurowi, rok rocznie dokładają
wszelkich starań aby było bezpiecznie. Czuwają nad porządkiem publicznym, a także nad
sytuacją na drogach. Nie inaczej będzie i w tą Wielkanoc.

Bezpieczeństwo podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych to sprawa priorytetowa dla lubuskich policjantów.
Będziemy interweniować tam, gdzie potrzebna będzie pomoc. Będziemy również działać prewencyjnie. Więcej patroli, w
tym funkcjonariuszy ruchu drogowego, bez wątpienia wpłynie na wyobraźnię kierowców. Nie sposób mówić jednak o
bezpieczeństwie, bez współpracy Policja – obywatel. Nic nie zastąpi bowiem rozwagi i zdrowego rozsądku. Wszędzie
tam, gdzie jest tłok, szczególnie w sklepach i środkach komunikacji – zachowajmy szczególną ostrożność. Nie jest
chyba zaskoczeniem, że takie miejsca są głównym celem złodziei. Kieszonkowcy jak nikt inny, potraﬁą wykorzystać
tłum i nasze rozkojarzenie. Drogie Panie – zapinamy torebki i pod żadnym pozorem nie odkładamy ich na bok. Drodzy
Panowie, przekładamy portfele z tylnej kieszeni spodni, na przykład do wewnętrznej kieszeni kurtki. W okresie
przedświątecznym, zdecydowanie więcej korzystamy z bankomatów. Pamiętajmy, aby podczas wybierania gotówki,
zasłonić wpisywany przez nas PIN. Przy wyborze bankomatu, kierujmy się jego usytuowaniem. Lepiej wybrać taki, który
znajduje się w centrum i jest dobrze oświetlony. Jeśli wyjeżdżamy na święta, pamiętajmy aby odpowiednio
zabezpieczeń domy i mieszkania. Wzmożone policyjne patrole to jedno, ale przezorność nie zaszkodzi. Wychodząc z
domu, upewnijmy się czy drzwi i okna są zamknięte. Starajmy się jednak nie pozostawiać „śladów” naszej
nieobecności, na przykład okien zasłoniętych w ciągu dnia (chyba, że posiadasz rolety antywłamaniowe) lub
korespondencji w krzynce czy na wycieraczce. Zawsze można poprosić aby sąsiad nie tylko miał oko na nasz dobytek,
ale również zabrał pozostawioną pocztę.
Ważna sprawa: wielkanocne obyczaje, a dokładnie tak zwany „śmigus-dyngus” jest akceptowany i kulturowo przyjęty,
nie ma jednak zgody na chuligaństwo. Zlewanie wodą przypadkowych przechodniów może narazić nas na straty
materialne, na przykład gdy zostanie zniszczona droga odzież. Polewanie nie powinno odbywać się na ulicach, gdyż
bardzo często dzieci w ferworze zabawy wybiegają na jezdnię, łamiąc wszelkie przepisy ruchu drogowego, a mokra
nawierzchnia może okazać się przykrą w skutkach niespodzianką dla nadjeżdżających samochodów. Pozostając w
temacie ruchu drogowego, w okresie świątecznym lubuscy policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących.
W razie potrzeby podejmować będą ręczną regulację ruchem, zapewniając jego płynność. Ponadto w celu
zminimalizowania liczby zdarzeń drogowych, mundurowi będą zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez

kierujących, takie jak przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jazdę bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa, a także przewożenie dzieci poza specjalnym fotelikiem ochronnym.
Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Państwu zdrowych, spokojnych, a przede wszystkim bezpiecznych Świąt
Wielkanocnych.
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