
POLICJA 
ostrzega!
Nie daj się złodziejom i oszustom!
• Uważaj na kieszonkowców, którzy działają szybko i zazwyczaj wtapiają się w tłum. 
Zachowaj szczególną ostrożność w środkach transportu zbiorowego lub na 
przystankach. Wystarczy chwila nieuwagi, abyś stracił telefon komórkowy, portfel 
czy dokumenty. Nie ułatwiaj im zadania! Dla kieszonkowców kradzież to sposób 
zarabiania na życie. Jedną z najważniejszych zasad jest OSTROŻNOŚĆ i umiejętność 
przewidywania.

• Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim 
żądaniem! Nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki, nie żądają pieniędzy za 
prowadzone czynności i nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach! 
Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!

• Zachowaj szczególną ostrożność i nie korzystaj z linków, które przychodzą 
w wiadomościach. Najbezpieczniej jest wpisać samodzielnie adres internetowy 
strony danego serwisu ogłoszeniowego lub banku.

• Bądź ostrożny w internecie! Wirtualne inwestycje mogą stanowić realne 
zagrożenie. Internetowi naciągacze zachęcają swoje ofiary do inwestowania 
w niesprawdzone i wątpliwe produkty finansowe, oferując szybki i duży zysk 
w krótkim czasie. Coraz częściej słyszymy o kryptowalutach. Choć to legalny 
sposób inwestowania, jednak trzeba pamiętać, że również w tym przypadku 
wymagana jest wiedza finansowa.

UWAŻAJ na siebie, poinformuj Policję 
dzwoniąc pod numer 112.
„Sposobów działania oszustów i złodziei jest więcej, dlatego apelujemy 
o zachowanie ostrożności. Nie pozwól, abyś był ich kolejnym sukcesem!”



STRAŻ 
MIEJSKA
apeluje
NIE PAL ŚMIECI!
Dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich!

Spalanie śmieci w piecach tworzy dym, który wydziela nieprzyjemny 
zapach, a także zanieczyszcza atmosferę. Skażone powietrze szkodzi 
ludzkiemu zdrowiu i zatruwa środowisko naturalne.

Zauważyłeś ciemny, gęsty dym z komina? 
Nieprzyjemny duszący zapach?
Wezwij Straż Miejską dzwoniąc 
pod numer alarmowy 986. 

Nie rozłączaj się pierwszy! 

Dyżurny, który odbierze Twoje zgłoszenie zada Ci dodatkowe pytania 
odnoście zgłaszanego zdarzenia oraz powie Ci, co jeszcze możesz 
zrobić, zanim przyjedzie Straż Miejska.

„Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy 
o Odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów 
w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat 
w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa 
zostanie skierowana do Sądu”



STRAŻ POŻARNA
przypomina
STRAŻACY RADZĄ JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ!
Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko i po kilku minutach może stać się groźny dla życia. 
Najczęstszą przyczyną pożarów w budynkach mieszkalnych są zaprószenia, korzystanie z wadliwych urządzeń
i instalacji elektrycznych lub ich nieprawidłowa obsługa.

• Nigdy nie wrzucaj rozgrzanych zapałek lub niedopałków do kosza na śmieci. 
• Nie pozostawiaj bez nadzoru posiłku przygotowanego na kuchence gazowej. 
• Nie odkładaj źródeł otwartego ognia na materiałach palnych lub w pobliżu firanek. 
• Nie używaj uszkodzonych urządzeń elektrycznych. 
• Wychodząc z domu upewnij się, że wyłączyłeś wszystkie urządzenia zasilane gazem lub prądem.

Czy pamiętasz, że tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny? Czy pamiętasz, że jest bardzo toksyczny? 
W przypadku wdychania tlenku węgla dochodzi do zawrotów głowy i duszności. Ostre zatrucie może prowadzić 
do utraty przytomności i śmierci .

• Zadbaj o kontrole urządzeń grzewczych. 
• Pozwól kominiarzowi przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych.
• Zadbaj o właściwą wentylację pomieszczeń.
• Zaopatrz się w czujnik tlenku węgla, który zaalarmuje Cię o niebezpieczeństwie.

Silne wiatry, burze, gradobicia również stanowią zagrożenia dla Twojego zdrowia lub życia.
Możesz uchronić się przed tymi zjawiskami poprzez słuchanie prognoz pogody oraz ostrzeżeń podawanych 
w radiu i telewizji. 

• W przypadku wystąpienia burz zamknij wszystkie okna, a także zabezpiecz wszystkie przedmioty, które mogłyby 
• narobić szkód w przypadku porwania ich przez wiatr. 
• Jeśli burza złapała Cię poza domem poszukaj bezpiecznego schronienia, opuść otwartą przestrzeń. 
• Nie chowaj się pod drzewami, nie zatrzymuj pod przewodami energetycznymi.

Czy wiesz, że wysokie temperatury również mogą być dla Ciebie niebezpieczne? W czasie upału możesz 
być narażony na przegrzanie lub oparzenia słoneczne. Gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30°C:
• Ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu.
• Unikaj forsownego wysiłku, noś lekką i przewiewną odzież w jasnych kolorach i nakrycie głowy oraz regularnie 
• pij dużo wody.
• Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe. Miej to na uwadze podczas 
• wycieczek do lasu.

STRAŻACY ZWRACAJĄ UWAGĘ! Gdziekolwiek się udajesz pozostaw 
informację u swoich bliskich gdzie przebywasz i jak się z Tobą skontaktować!



Nie rozłączaj się pierwszy! 
Dyżurny, który odbierze Twoje zgłoszenie zada 
dodatkowe pytania odnośnie zgłaszanego 
zdarzenia oraz powie, co jeszcze możesz zrobić, 
zanim przyjadą odpowiednie służby: 
Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe.

Numer
alarmowy

112
Ratuje życie


