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PREWENCJA NA TELEBIMACH

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie w ramach działań z zakresu
prewencji kryminalnej prowadzą kampanię dotyczącą ograniczania zagrożeń związanych z
kradzieżami, do których dochodzi na cmentarzach. Na telebimach zlokalizowanych przy ul.
Żeromskiego i Dworcowej w Wolsztynie zobaczyć można ostrzegające o tym komunikaty. Na
tych samych nośnikach zamieszczono również informacje o zmianie organizacji ruchu w
okolicach cmentarzy …

W ostatnich dniach października na telebimach zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego i Dworcowej w
Wolsztynie pojawiły się komunikaty dotyczące zagrożenia kradzieżami kieszonkowymi, do których dochodzi
na cmentarzach w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych oraz w dniu samego święta, a także o zmianie
organizacji ruchu w okolicach wolsztyńskiego cmentarza. W ten sposób policjanci KPP w Wolsztynie
zapoczątkowali kampanię „Nie ułatwiaj życia złodziejowi”, której celem jest zwrócenie uwagi osób
odwiedzających cmentarze na zagrożenie wynikające z działania przestępców. Jak się okazuje nastrój
zadumy i wyciszenia jaki towarzyszy wszystkim podczas wizyty na cmentarzach nie udziela się
przestępcom, którzy wykorzystują każdą okazję, by dokonać kradzieży. W znacznej mierze do powstawania
sytuacji zagrożenia przyczyniają się sami pokrzywdzeni. Pozostawiając na ławkach lub grobach torebki bądź
saszetki w czasie, gdy idą po wodę lub wynoszą śmieci ułatwiają kradzież potencjalnemu przestępcy. Do
kradzieży dochodzi także wtedy, gdy zajęta porządkowaniem grobu osoba odwraca się na moment od
pozostawionej nieopodal własności. Ta chwila decyduje o tym, czy ktoś stanie się oﬁarą złodzieja, a
kluczowe znaczenie odgrywa tu świadomość dotycząca istniejących zagrożeń.
Ideą

kampanii „Nie ułatwiaj życia złodziejowi” oprócz podniesienia świadomości w zakresie zagrożeń

przestępczością jest również promowanie zachowań ograniczających niebezpieczeństwo stania się oﬁarą
przestępcy. Niejednokrotnie wystarczy bowiem pamiętać o tym, by nie pozostawiać bez nadzoru
zabieranych ze sobą przedmiotów, a niesioną na pasku torbę mieć przed sobą, by znacząco ograniczyć
możliwość stania się oﬁarą złodzieja. Równolegle jest to wyraźny sygnał dla potencjalnych sprawców
świadczący o podejmowanych przez Policję działań prewencyjnych.
Na tych samych nośnikach zamieszczono również informacje o zmianie organizacji ruchu polegającej na
wprowadzeniu czasowego zakazu zatrzymywania się na wybranych odcinkach ulic przylegających do
wolsztyńskiej nekropolii.

