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Uprzejmie proszę o zamieszczenie tego listu z podziękowaniami dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Wyrażenie wdzięczności w ten sposób pozwoli może choć w części na podziękowanie za profesjonalne wykonywanie
swoich obowiązków służbowych. Prawdę mówiąc wcześniejsza moja opinia na temat skuteczności Policji nie była
najlepsza. Do wczoraj.
O godz. 15.40 zaparkowałem samochód na parkingu po czym udałem się do pracy. W pewnym momencie katem oka
zauważyłem mój samochód przejeżdżający obok mnie Szybko powiadomiłem Policję, nie wierzyłem jednak ze samochód
uda się odzyskać. W końcu wiele samochodów w kraju ginie bez siadu. Przyjmujący zgłoszenie Policjant zadziwił mnie
szybkością reakcji - to, co mówiłem dyżurnemu, ten natychmiast przekazywał przez radio patrolującym miasto.
Od zgłoszenia kradzieży minęło dziesięć minut. Dziesięć minut, które dla mnie były koszmarem. Ciężko pracowałem na
samochód i nie wyobrażałem sobie ze mógłbym pozostać bez środka lokomocji. Kolejny telefon pod nr 997, nerwowe
pytanie o skradziony samochód i spokojna, lakoniczna odpowiedz dyżurnego - niech Pan się nie martwi, już go mamy,
wszystko w porządku, ten spokojny glos w słuchawce iinformacja jaką mi przekazał, z radości skakałem jak małe
dziecko. W ﬁrmie, w której pracuje (200 osób) nikt nie mógł uwierzyć ze Policja może być tak skuteczna w swoich
działaniach. W ciągu 10 minut pozbyłem się samochodu i go odzyskałem. Akcja jak z ﬁlmu sensacyjnego!
Obiecałem sobie że chłopaków z patrolu, którzy tak się postarali odzyskać moje auto zaproszę na duuże piwo, zasłużyli
sobie. Już po wszystkim dowiedziałem się że prowadzono pościg za skradzionym samochodem, szkoda jedynie że
sprawców nie udało się ująć na gorącym uczynku, ale sprawa jest w toku, zabezpieczono dowody, powoli znajdują się
tez świadkowie kradzieży. Jeśli prowadzący dochodzenie policjant wykaże takie samo zaangażowanie jak koledzy opisani
wyżej to jestem w stanie uwierzyć że winni zostaną ujawnieni i skazani.
Na koniec dodam, ze znajomi z mojego otoczenia są zaskoczeni tym co się wydarzyło a jeszcze bardziej tym jak
świetnie Policja potraﬁ zadziałać. Brawo Panowie !
Proszę o zamieszczenie tego listu na Waszej stronie jako podziękowania dla legnickich policjantów . Jako zwykły
obywatel chociaż tyle mogę zrobić.
Nie wytrzymam, musze to jeszcze raz napisać : ŚWIETNA ROBOTA, PANOWIE POLICJANCI!!!
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Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

