
Tuchola, dnia 7 września 2021 r.

Komunikat Starosty Tucholskiego

po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Tucholskiego

odbytej w dniu 7 września 2021 r.

Przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu
tucholskiego:

Apelujemy  do  mieszkańców  powiatu  tucholskiego  oraz  zarządców  spółdzielni
mieszkaniowych o oznakowanie numerami porządkowymi posesji. Brak takiej numeracji
stanowi  bardzo  poważny  problem  dla  służb  ratowniczych,  a  w  tym  wypadku  każda
dodatkowa minuta w czasie  dotarcia  do  pacjenta,  może zaważyć  na skutecznej  akcji
ratowniczej.

 

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi:

Oszuści nie próżnują i nie śpią, co rusz wymyślają nowe metody oszustw aby wyłudzić
od nas jak największą sumę pieniędzy. Niedawno pojawiło się nowe oszustwo związane
z platformą OLX i komunikatorem WhatsApp. Przez naszą nieuwagę oraz chęć szybkiej
sprzedaży swoich rzeczy, możemy stracić pieniądze. Apelujemy o rozwagę i ostrożność.

Z  roku  na  rok  coraz  więcej  słyszy  się  o  nowych  metodach  oszustw,  które  mają  na  celu
wyłudzanie pieniędzy. Oszuści udają policjantów, pracowników wodociągów oraz wnuczków. Od
pewnego czasu oszuści w celu wyłudzenia danych z naszej karty posługują się platformą OLX
oraz komunikatorem WhatsApp. Na czym to polega?

 Cyberprzestępcy kontaktują się ze sprzedającym przez WhatsApp
 Sprzedający otrzymuje od oszustów link do strony udającej witrynę OLX pozwalającą
na finalizację transakcji.
 Cyberprzestępcy zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu OLX m.in. dane swojej
karty, rzekomo po to, aby otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

Nie korzystajcie nigdy z linków, które przychodzą w wiadomościach. Najbezpieczniej jest wpisać
samodzielnie adres internetowy strony danego serwisu ogłoszeniowego lub banku. Sprawdzajmy
zawsze, czy witryna jest bezpieczna. Jeśli korzystamy z kodów autoryzacyjnych przesłanych SMS-

em przez bank lub inne instytucje sprawdzajmy zawsze, czy zawiera polskie znaki.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

W  okresie  jesienno  -  zimowym  odnotowywany  jest  wzrost  liczby  zatruć  tlenkiem  węgla,
zwanym "cichym zabójcą", gdyż nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 

1.  Systematycznie  czyść,  sprawdzaj  szczelność  i  wykonuj  przeglądy  techniczne  przewodów
kominowych.

2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.

4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji.

6.  Nie  bagatelizuj  objawów takich  jak:  bóle  i  zawroty  głowy,  duszność,  senność,  osłabienie,
przyspieszona  czynność  serca,  mogą  one  być  sygnałem,  że  ulegamy zatruciu  tlenkiem węgla.

7. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij
porady lekarskiej.

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

Zainstaluj czujkę czadu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi

Kupowanie  mięsa  –  jakiegokolwiek,  nie  tylko  dziczyzny  –  z  niesprawdzonego  źródła  może
okazać się zgubne dla Twojego zdrowia i życia. Mięso niewiadomego pochodzenia może nie być
przebadane  weterynaryjnie  przed  dopuszczeniem  do  spożycia! Zwłaszcza  zwierzyna  leśna  to
zwierzęta wszystkożerne, a więc mogą być zarażone pasożytami, być nosicielami toksoplazmozy,
włośni oraz tasiemców. Dlatego ważne jest, aby kupować dziczyznę lub wyroby z dziczyzny
ze sprawdzonego źródła – wtedy jedzenie dziczyzny będzie bezpieczne.

Gdzie kupić dziczyznę?

W  tym  celu  najlepiej  udać  się  bezpośrednio  do  koła  łowieckiego,  renomowanego  sklepu
stacjonarnego, a w przypadku zakupów przez Internet – korzystać wyłącznie ze sprawdzonych
platform  sprzedażowych,  oferujących  sprawdzone  mięso  i  wyroby  wędliniarskie  najwyższej
jakości.

Lasy Państwowe

Porzucanie niebezpiecznych odpadów w lasach kujawsko-pomorskiego to już prawdziwa plaga.
Nie ma praktycznie dnia bez zgłoszenia o znalezieniu takich miejsc.



Statystyki prowadzone przez Lasy Państwowe są alarmujące. W leśnych ostępach co roku lądują
tony  odpadów. Tylko  w ciągu  jednego  roku  z  leśnych ostępów wywieziono  ok.  108  tys.  m3.
Ponadto jak wynika z danych LP ponad 80 proc.  odpadów znajdowanych w lasach to śmieci
użytkowe,  począwszy  od  opakowań,  a  skończywszy  na  urządzeniach  AGD  i  meblach  czy
częściach samochodów.

Apelujemy do wszystkich o to, aby razem zadbać o nasze środowisko

Wyrzucanie odpadów niebezpiecznych na tereny leśne niesie poważne zagrożenie dla środowiska,
są  śmiertelnym  zagrożeniem  dla  zwierząt.  Śmieci  mogą  być  też  pożywką  dla  ognia,  co  jest
szczególnie niebezpieczne w czasie dużego zagrożenia pożarem.

Wilki

Zdarzają się sytuacje zagryzienia psów przez wilki. Jednak nie ma zagrożenia dla ludzi ze strony
wilków.  Zagryzienie  psa  przez  wilka  stanowi  ochronę  własnych  zasobów,  dlatego  wilki  nie
stanowią zagrożenia dla ludzi, bo dla wilka człowiek nie jest konkurentem w środowisku.
Dobrze jednak żeby wszyscy właściciele psów wiedzieli, że prawo w Polsce zabrania puszczania
psów luzem w lesie.  Trzeba  też  pamiętać,  że  puszczając  psa  luzem w lesie  narażamy go na
niebezpieczeństwo ze strony mieszkających tam dzikich zwierząt.


