
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

http://bip.plonsk.kpp.policja.gov.pl/094/ogloszenia/10221,List-INTENCYJNY.html
2023-05-16, 18:18

List INTENCYJNY

 SZANOWNI PAŃSTWO

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka. Należy mieć jednak
świadomość,  że żadna instytucja powołana do  zapewnienia bezpieczeństwa nie może w pełni
zaspokoić tej potrzeby w oderwaniu od obywatela, przedsiębiorstwa lub organizacji społecznej.  Każdy z
nas chciałby żyć bezpiecznie. Jesteśmy  zatem partnerami w walce o  bezpieczeństwo. Partnerstwo to,
powinno jednak dotyczyć także podziału obowiązków i odpowiedzialności za stan rzeczywistości w której
funkcjonujemy. Wszyscy mamy świadomość, że  przestępczość w otaczającym nas świecie jest wciąż
narastającym problemem. Uwzględniając analizę ryzyka i zagrożeń na terenie naszego powiatu,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wcielenie w życie  działań,  mających na celu zapobieganie
 niepożądanym zjawiskom. Przedstawiciele naszych instytucji a w szczególności dzielnicowi, służą
przecież pomocą nie tylko w sytuacjach już zaistniałego zagrożenia.  Zawsze i chętnie będziemy dzielić
się z Państwem naszym doświadczeniem i radą. Żywimy nadzieję, że wspólnie wypracowane
rozwiązania będą najskuteczniejsze w walce z przestępczością.

Na  szczególne   zainteresowanie  zasługuje   problematyka  kradzieży  z  włamaniem.  Każdy
odpowiedzialny mieszkaniec naszego powiatu, powinien czuć obowiązek sygnalizowania niepokojących
zjawisk,  zaistniałych  w  jego  miejscu  zamieszkania.  Postawa  taka,  będzie  umożliwiała  stosownym
służbom, szybką i skuteczną reakcję. Każdej osobie zgłaszającej  informację pod bezpłatnym numerem
telefonu 997 lub 112,  gwarantujemy anonimowość.    Aby uniknąć zagrożenia,  a  co za tym idzie
minimalizować  ryzyko  poniesionych  strat  finansowych  i  materialnych,  warto  również  rozważyć
możliwość  wyboru   jednej  z  form  skutecznej  ochrony  jak  n.  p.:

Ø       montaż systemu alarmowego,
Ø       zwrócenie się o pomoc /usługi/ do fachowej firmy ochrony mienia,
Ø       instalacja patentowych zamków posiadających atesty,
Ø       montaż monitoringu wizyjnego,
Ø       doświetlenie zagrożonego terenu bądź obiektu,
Ø        poznanie się i współdziałanie z sąsiadami, którzy czujnym okiem będą strzegli naszego   

dobytku.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Wyrażamy przekonanie, że nasze wspólne działanie przyniesie oczekiwane i
wymierne rezultaty, zapewniając nam upragnione poczucie bezpieczeństwa i
spokoju.
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