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Policja i Straż Miejska
informuje
Gdy zauważysz włamanie do altany ogrodowej
/domku letniskowego/ należy pamiętać aby:
» nie wchodzić do wnętrza altany /domku/
» nie usuwać uszkodzeń, nie sprzątać, nie usuwać zniszczeń
» nie dotykać żadnych przedmiotów
» nie zadeptywać pozostawionych śladów, odcisków obuwia
» niezwłocznie powiadomić Policję

DZIAŁKOWICZU
ZAPAMIĘTAJ i ZADZWOŃ
Policja 997 lub 112
Straż Miejska 986
Straż Pożarna 998
JAROSŁAWSKA AKADEMIA Bezpiecznego Seniora

JAROSŁAWSKA AKADEMIA Bezpiecznego Seniora

„BEZPIECZNY SENIOR ...
...W BEZPIECZNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM”

DZIAŁKOWICZU!!!

RADZIMY I PRZYPOMINAMY
»

pamiętaj o każdorazowym zamykaniu bram /bramek/ wejściowych do ogrodu
/ogródka/ działkowego;
» nie wpuszczaj osób obcych , nieznanych na teren ogrodów;
» w przypadku zauważenia osób nieznajomych na terenie ogrodu, rozglądających się
/prowadzących obserwacje/ zapytaj w czym możesz pomóc i kogo szukają bądź
chcą odwiedzić;
» pomyśl i postaraj się wymienić metalowe przedmioty z ogrodu /szczególnie te które
nie są trwale przymocowane/ np. rynny ,beczki ,druty itp. na elementy plastikowe;
» nie pozostawiaj i nie przechowuj kosztownych rzeczy i urządzeń na terenie ogródka
działkowego;
» podczas pobytu na ogródku działkowym zabezpiecz torebkę, portfel, saszetkę
dokumenty, klucze do pomieszczeń /domu, mieszkania/ i kluczyki do samochodu,
nie pozostawiaj tych rzeczy na widoku, schowaj do altany;
» za każdym razem zamykaj pomieszczenia /szopy i tzw. narzędziowniki/ w których
przechowujesz sprzęty i narzędzia ogrodnicze;
» w czasie wykonywania prac na ogródku zamykaj altanę /domek/ na klucz;
» w razie włamania do altanki lub kradzieży niezwłocznie powiadamiaj Policję tel. 997
lub 112;
» o swoich podejrzeniach, o nieznajomych ,dziwnie zachowujących się osobach na
terenie ogrodu, powiadamiaj Gospodarza Ogrodu, członków zarządu lub Policję,
postaraj się zapamiętać ich wygląd zewnętrzny np. ubranie;
» grzecznościowo pytaj sąsiada lub innych działkowiczów o osoby które próbowały
ich odnaleźć na terenie ogrodu /bądź wypytywały się gdzie ma swój ogródek/;
» nie pozwalaj obcym wchodzić na teren swojego ogródka, miej do nich ograniczone
zaufanie;
» przeprowadzaj kontrole ogródka działkowego po sezonie działkowym;
» w przypadku planowanej dłuższej nieobecności na działce poproś znajomego
/sąsiada-działkowicza/ aby zwrócił uwagę na twój ogródek i altankę /domek/;
» nigdy nie odpowiadaj nieznajomym o tym czy twój sąsiad przebywa na działce
i z jaką częstotliwością.
www.jaroslaw.pl

