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Szanowni mieszkańcy Gminy Godów 
 

Wiedza o tym, jak postępować i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
i życia jest niezwykle cenna. Niniejsza broszura „Powszechna samoobrona ludności 
w Gminie Godów” ma na celu przekazanie Państwu podstawowych informacji 
w ramach szkolenia z przedmiotowego zakresu. Publikacja podejmuje temat 
wybranych zagrożeń występujących na terenie Gminy Godów oraz w jej otoczeniu, 
z którymi możemy się zetknąć w bliższej lub dalszej przyszłości. Broszura jasno 
i w sposób przejrzysty opisuje sposoby postępowania na wypadek wystąpienia 
określonych zagrożeń, zdarzeń kryzysowych oraz wskazuje podstawowe metody 
profilaktyki i ochrony. 

Zachęcam do lektury opracowania oraz rozpowszechniania zawartych w nim 
treści. Wyrażam przekonanie, że niniejszy skrypt uświadomi Państwu wagę 
wspomnianych zagrożeń, pozwoli na sprawniejsze przygotowanie się do ich 
nadejścia, a w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
wszystkich mieszkańców gminy. 

 
Z wyrazami szacunku 

 
 
 

Szef Obrony Cywilnej Gminy Godów 
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PODSTAWY PRAWNE 
 
Podstawy prawne szkolenia realizowanego w zakresie powszechnej samoobrony 
to: 

1) art. 4 ust. 2, pkt.6, art. 139 ust. 1 pkt. 1 ppkt. c, art. 168 ust. 1–4 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), 

2) § 3 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r., nr 
96, poz. 850), 

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie 
powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. Nr 91, poz. 421), 

4) Założenia programowe Szefa OCK stanowiące załącznik nr 1 do 
Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. 
w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu 
obrony cywilnej, 

5) Zarządzenie nr 0050.48.2016 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy 
Godów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad organizacji działalności 
szkoleniowej z zakresu obrony cywilnej na terenie Gminy Godów. 

6) Wskazane w niniejszej dokumentacji podstawy prawne mają swoje źródła 
w międzynarodowych konwencjach genewskich. 

 
WSTĘP 
 
1. Jedną z funkcji i zadań samorządu jest zapewnienie mieszkańcom 

bezpieczeństwa oraz podstawowych warunków dla ochrony przed różnego 
rodzaju zagrożeniami. Zagrożenia dla mieszkańców mogą wynikać zarówno 
z działalności ludzkiej, jak i z przyczyn naturalnych, niezależnych.  

2. Mimo, iż zadania te w większości przypadków realizowane są przez 
specjalistyczne podmioty reagowania, takie jak Straż Pożarna czy Policja oraz 
pozostają w gestii administracji samorządowej, organizacji społecznych czy 
stowarzyszeń, wiele zadań w tym obszarze pozostaje do wykonania przez 
mieszkańców gminy. 

3. Powszechna samoobrona to termin określający oddolną formę obrony 
narodowej, polegającą na samorzutnym, trwałym lub doraźnym 
organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla 
przeciwstawienia się zagrożeniom życia, mienia i środowiska. 

4. Przygotowanie ludności Gminy Godów do uczestnictwa w powszechnej 
samoobronie polega na jej szkoleniu i wykonywaniu określonych obowiązków 
w ramach przygotowań do walki z zagrożeniem. 

5. Zasadniczym celem opracowania niniejszej broszury jest: 
1) dostarczenie mieszańcom podstawowej wiedzy z zakresu powszechnej 

samoobrony ludności, 
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2) przedstawienie podstawowych metod i sposobów postępowania 
w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

3) próba przekazania mieszkańcom praktycznych wskazówek postępowania, 
niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom oraz sprawnej 
realizacji przedsięwzięć w ramach powszechnej samoobrony. 

6. Niniejsza publikacja zawiera analizę wybranych zagrożeń oraz wskazówki, jak 
się przed nimi zabezpieczyć, informacje na temat sposobu powiadamiania 
dyspozytorów, sposoby przygotowania mieszkania (domu) na wypadek 
skażeń, sposoby zabezpieczenia żywności, upraw polowych i wody, wykaz 
sygnałów alarmowych i uprzedzeń oraz sposób postępowania po ogłoszeniu 
alarmu lub uprzedzenia o skażeniu, podstawowe informacje na temat 
ewakuacji oraz dane kontaktowe najważniejszych podmiotów i jednostek 
reagowania. 

7. Bardziej szczegółowe informacje na temat powszechnej samoobrony 
ludności znajdziecie Państwo na stronie internetowej:   
bezpieczenstwo.godow.pl 

 
ANALIZA WYBRANYCH ZAGROŻEŃ I WSKAZÓWKI, JAK SIĘ PRZED NIMI 
ZABEZPIECZYĆ 
 
1. Zagrożenie to stan niebezpieczeństwa spowodowany lub wywołany 

przyczynami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi (celowymi), które 
wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie danego systemu lub 
powoduje niekorzystne zmiany w jego otoczeniu wewnętrznym lub 
zewnętrznym. 

2. Zagrożenia to ogół czynników, najczęściej zewnętrznych, powodujących 
pojawianie się różnych barier, przeszkód i przeciwności, utrudniających 
realizację przyjętej strategii rozwoju.  

3. Jednym z zadań samorządu jest uświadamianie mieszkańcom, że istnieją 
zagrożenia, które z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem mogą 
pojawić się na terenie gminy oraz informowanie o możliwych sposobach 
i metodach profilaktyki oraz walki z nimi.   

4. W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę wybranych 
zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie Gminy Godów, sposoby walki 
z tymi zagrożeniami oraz metody działań profilaktycznych.  

 
 
1. ZAGROŻENIE POWODZIOWE  
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Ze względu na ukształtowanie geograficzne Gminy Godów oraz fakt, iż 
teren gminy opada w kierunku zlewisk czterech rzek (Olza, Szotkówka, Leśnica, 
Piotrówka), najbardziej prawdopodobnym zagrożeniem naturalnym 
występującym na terenie gminy jest zagrożenie powodziowe. Główną przyczyną 
występowania powodzi i podtopień w gminie są intensywne i długotrwałe 
opady deszczu w regionie powodujące nagłe wezbranie Olzy, co przyczynia się 
do cofki i w konsekwencji wezbrania oraz wylania jej dopływów. 
 
Najbardziej zagrożone tereny zabudowane i zamieszkałe w gminie to: 

1) ul. Jana III Sobieskiego w Gołkowicach („Głębocz”), 
2) ul. Dębina w Gołkowicach – niżej położone tereny, 
3) ul. Powstańców Śląskich (pogranicze Godowa i Łazisk), 
4) ul. Gliniki w Godowie, 
5) ul. Graniczna w Godowie – niżej położone tereny, 
6) ul. Nowa w Godowie, 
7) ul. 1 Maja w Godowie – odcinek od ronda do mostu na Szotkówce oraz za 

mostem – do ul. Strażackiej. 
W zagrożonej zalaniem części doliny Olzy, Piotrówki i częściowo Leśnicy 
(miejscowości Skrbeńsko, Gołkowice, Godów, Łaziska) praktycznie nie ma 
zabudowań. 
 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
 

1. Ubezpiecz siebie i dom (mienie) na wypadek powodzi, co pozwoli 
przynajmniej częściowo zrekompensować straty. 

2. Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się dom i obejście przed powodzią. 
Naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną 
oraz odcinania dopływu gazu, naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, 
straż pożarną. 

3. Dowiedz się w Urzędzie Gminy Godów, czy mieszkasz na terenie 
zagrożonym, czy i w jaki sposób publikowane będą ostrzeżenia 
o zagrożeniu powodziowym, kiedy ogłaszane jest pogotowie i alarm 
przeciwpowodziowy. 

4. Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu 
w celu uniknięcia cofania się wody z systemu kanalizacyjnego oraz 
systemu drenażowego, w ostateczności użyj dużych korków lub czopów 
do zatkania przecieków, rur i zbiorników. 

5. Jeśli mieszkasz na terenie zagrożonym, zgromadź niezbędne materiały 
i narzędzia budowlane, takie jak płyty ze sklejki, folia plastikowa, łopaty, 
worki z piaskiem. 

6. Naładuj baterie w telefonach komórkowych na wypadek przerw 
w zasilaniu. 

7. Jeżeli możesz, sprawdzaj stan wody w najbliższych akwenach lub rzekach 
i informuj na bieżąco Urząd Gminy Godów (tel. 32 476 50 65). 
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8. Powiadom Urząd Gminy Godów oraz Straż Pożarną (tel. 998) 
o bezpośrednim zagrożeniu powodziowym, podając jednocześnie swój 
adres zamieszkania. 

9. Przenieś wartościowe wyposażenie domowe z piwnic i parteru na wyższe 
piętra. 

10. Odłącz urządzenia elektryczne i nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją 
w wodzie, wyłącz sieć gazową i odetnij sieć wodociągową. 

11. Nie używaj wód gruntowych, ponieważ mogą być skażone. 
12. Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach 

przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków 
z piaskiem) – pomagaj. 

13. Ogranicz do minimum rozmowy z telefonów komórkowych, co 
zaoszczędzi baterie, w ten sposób nie będziesz również obciążał sieci. 

14. Napełnij wanny, zlewy i inne pojemniki czystą wodą, w przypadku, gdy 
istnieje ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej i przemysłowej. 

15. Bądź przygotowany do ewakuacji, zgromadź w jednym miejscu 
przygotowane zapasy ewakuacyjne, jeśli zostanie nakazane opuszczenie 
domu, zrób to natychmiast. 

16. Jeśli zarządzono ewakuację, natychmiast stosuj się do poleceń 
osób/ratowników ją przeprowadzających. Ewakuacja jest znacznie 
łatwiejsza i bezpieczniejsza zanim woda powodziowa stanie się zbyt 
głęboka dla pojazdów i przekraczających ją ludzi. Podążaj zalecanymi 
drogami ewakuacji, skróty mogą być zablokowane. 

17. W przypadku chwilowego znajdowania się na terenie bezpośrednio 
zagrożonym natychmiast przemieszczaj się w wyżej położone miejsca. 

18. Nie spaceruj na obszarach zalanych, ponieważ szybko przemieszczająca 
się fala o wysokości kilkunastu centymetrów może przewrócić 
i przemieścić dorosłego człowieka. 

19. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed 
sobą tyczki, przy czym do przejścia wybieraj miejsca bez prądu 
powodziowego. 

20. Jeżeli wjechałeś na teren objęty powodzią, zawróć i jedź inną drogą. 
21. Jeżeli znajdujesz się na obszarze zagrożonym podtopieniem lub zalaniem, 

a twój samochód jest unieruchomiony, opuść go natychmiast i udaj się na 
najwyższe miejsce w terenie. 

22. Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią, bo drogi 
i mosty mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru pojazdu. 

23. Nie przejeżdżaj przez wodę płynącą, nurt wody potrafi porwać samochód. 
24. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą 

one być skażone związkami chemicznymi, ściekami, bakteriami 
chorobotwórczymi itp. 

25. Sprawdź, czy fundamenty oraz ściany zalanego domu nie mają pęknięć 
lub innych uszkodzeń.  

26. Zwróć uwagę na zagrożenie pożarowe, pęknięte lub nieszczelne 
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przewody gazowe, zalane instalacje elektryczne, zalane piece i urządzenia 
elektryczne, materiały łatwopalne i wybuchowe. 

27. Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi. 
28. Poinformuj Urząd Gminy Godów lub bezpośrednio odpowiednie służby 

o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego 
lub o innych zagrożeniach, które zauważyłeś. 

29. Po opadnięciu wód gruntowych stopniowo odpompuj zalane piwnice do 
około 1/3 pierwotnego poziomu wody codziennie, w celu uniknięcia 
zniszczenia struktury fundamentów. 

30. Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą 
ubezpieczeniową w celu złożenia wniosku i uzyskania odszkodowania. 

31. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia. 
32. Skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godowie 

w celu uzyskania informacji o możliwości uzyskania dodatkowego 
wsparcia finansowego dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi 
(tel. 32 4727733, 508 329 141). 

 
 
2. ZAGROŻENIE POŻAROWE  

 
 

 
 
 
Na terenie Gminy Godów istnieje poważne zagrożenie pożarowe 

wynikające z zwartej budowy wiejskiej, występujących sieci i instalacji gazowych 
oraz naturalnych kompleksów leśnych. Zagrożenie pożarowe może być 
wywołane celowymi podpaleniami, zapłonami wywołanymi siłami natury np. od 
uderzeń pioruna, długotrwałymi suszami oraz wypalaniem traw i ściernisk 
w okresach jesiennych. 
 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
  

1. Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości, 
utrzymuj instalacją odgromową oraz kominową w dobrym stanie. 

2. Ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki 
elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel). 

3. Zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, 
meble, stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, 
żarem. 

4. Nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania. 
5. Nie włączaj naraz kilku urządzeń do jednego gniazdka, używaj 

rozgałęźników z bezpiecznikami. 
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6. Nie przechowuj w domu pojemników z benzyną, rozpuszczalnikiem itp. – 
do wybuchu wystarczy tylko zapalnik. 

7. Zainstaluj w miarę możliwości w domu wykrywacze dymu (pożaru), 
zaopatrz dom w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi, 
przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji. 

8. Zapisz i zapamiętaj nr telefonu do straży pożarnej (tel. 998), naucz dzieci, 
jak informować przez telefon o pożarze. 

9. Naucz członków rodziny, jak przemieszczać się w pomieszczeniach 
zadymionych (głowa pochylona lub przemieszczanie na kolanach, 
oddychanie przez wilgotne ręczniki itp.). 

10. Zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę, podejmij próbę gaszenia ognia 
przy użyciu gaśnic lub innego sprzętu gaśniczego.  

11. Nie gaś jednak ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. 
12. Postaraj się usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, 

a w szczególności butle z gazami palnymi, sprężonymi, naczynia z płynami 
łatwopalnymi oraz cenne materiały i urządzenia. 

13. Postaraj się wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń 
objętych pożarem. 

14. Nie otwieraj bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których 
powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się 
ognia. 

15. Nie gaś wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. 
16. Jeśli ubranie pali się na tobie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do 

chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia. 
17. Jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym nie gaś wodą, tylko ugaś go 

solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką. 
18. Jeśli ogień rozprzestrzenia się i jego ugaszenie wydaje się niemożliwe, jak 

najszybciej opuść zagrożony obszar i udaj się najkrótszą drogą 
ewakuacyjną na zewnątrz budynku oraz powiadom straż pożarną. 

19. Gdy pożar i dym obudził cię ze snu zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak, 
to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. 
przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, np. 
wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem. 

20. Jeśli musisz przejść przez pomieszczenie zadymione, zakryj usta i nos 
gęstą, zmoczoną tkaniną, okryj się czymś niepalnym i mokrym, 
przemieszczaj się jak najbliżej podłogi, gdyż dym i gorące powietrze unosi 
się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. 

21. Opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników, 
wyprowadź w miarę możliwości wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne 
miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy. 

22. Uwaga. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w szafie, pod łóżkiem, 
pod pościelą itp. Sprawdź te miejsca!! 
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Alarmowanie straży pożarnej 
 
Jeżeli zauważysz pożar (klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie) 
niezwłocznie zawiadom osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, rozpocznij 
alarmowanie oraz powiadom straż pożarną (tel. 998). Przekazując informację 
o zdarzeniu dyspozytorowi należy wyraźnie podać następujące informacje: 

1) miejsce zdarzenia (możliwie dokładny adres), 
2) ogólną charakterystykę pożaru (pożar lasu, budynku itd.), 
3) charakterystykę zagrożonego terenu / obiektu (ilość pięter budynku, 

sposób dojazdu itp.), 
4) dokładne miejsce pożaru np. na parterze, piętrze, 
5) czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 
6) nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni, 
7) po rozłączeniu należy chwilę odczekać, gdyż dyspozytor PSP może 

oddzwonić, żeby zweryfikować zgłoszenie zdarzenia. 
 
 
3. ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE 
 
 

 
Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza 

zakaźnej, w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym 
choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała. 
Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować 
początek epidemii. Szerzeniu się chorób zakaźnych sprzyjają powodzie oraz 
przenosiciele drobnoustrojów (muchy, pchły, gryzonie). Do zakażenia może 
dojść również przez kontakty ludzi chorych ze zdrowymi. Chorobami zakaźnymi 
wśród ludności na terenach objętych powodzią i terenach po-powodziowych 
mogą być: dur brzuszny, zatrucia pokarmowe, czerwonka bakteryjna, biegunki 
dziecięce, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B oraz tężec. Ponadto, ze 
względu na brak czystej i nieskażonej wody, może dochodzić do rozwoju chorób 
skóry takich jak: róża, ropowice, zakażenia gronkowcowe, grzybice, świerzb, itp. 

Podstawowe oznaki epidemii to: 
1) wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub 

zgonów, 
2) wzrost zachorowań na chorobę endemiczną (endemia to utrzymywanie 

się danej choroby zakaźnej bądź niezakaźnej na określonym terenie na 
tym samym poziomie), 

3) brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących 
powszechnie chorób. 

 
Oznaki epidemii, która może być wynikiem bioterroryzmu to: 

1) duża liczba niewyjaśnionych zachorowań w krótkim czasie o podobnym 



Powszechna Samoobrona Ludności w Gminie Godów 

 

Poradnik dla mieszkańców Gminy Godów Wydanie: 1 Strona: 10 z 28 
 

obrazie klinicznym, 
2) nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu 

znanych chorób, 
3) przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju, 
4) jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na 

obszarach nie połączonych terytorialnie, 
5) nietypowe źródło zakażenia: aerosol, woda, żywność. 

 
 Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
 

1. Nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle 
i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania. 

2. Nie lekceważ sytuacji, kiedy te same objawy chorobowe w krótkim czasie 
wystąpiły u ciebie i u osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt. 

3. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpiły u ciebie nagłe nietypowe objawy 
chorobowe, a niedawno powróciłeś z egzotycznego kraju. 

4. Jeśli jesteś zdrowy unikaj dużych zbiorowisk ludzkich oraz kontaktów 
z osobą chorą. 

5. Jeśli wystąpiły u Ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą 
chorą, załóż na twarz maskę, co zmniejszy ryzyko zakażenia innych. 

6. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej. 
7. Rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych 

przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno – 
epidemiologiczne. 

8. Przeprowadź dezynfekcję zalanych źródeł wody pitnej i zgłoś je do badań 
do SANEPID-u. 

 
 
 
4. UPAŁY 

 
 

 
Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi 

przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy 
godziną 15:00 a 18:00, a nie jak się powszechnie sądzi w południe, zaś 
największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12:00 – 13:00. Wraz 
ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania 
organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub 
cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy 
to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, 
drgawki, wzrost temperatury ciała, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. 
Upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą 
powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom 
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koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie 
niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. 
 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
 
W domu 
 

1. Staraj się utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń. W tym 
celu uchylaj okna i wietrz mieszkanie nocą, a zamykaj okna, jeżeli 
temperatury na zewnątrz są wyższe. 

2. Zasłaniaj okna żaluzjami i roletami, szczególnie w godzinach największego 
nasłonecznienia.  

3. Zaopatrz się w miarę możliwości w domowy klimatyzator. 
4. Przebywaj w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu tak długo, jak to 

możliwe. Jeśli nie posiadasz klimatyzacji, przebywaj na najniższym 
poziomie budynku, poza zasiągiem światła słonecznego. 

5. Unikaj skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych 
pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał 
– może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych lub bardzo 
młodych ludzi. 

6. Bierz częste, chłodne prysznice lub kąpiel, stosuj chłodne okłady na ciało. 
7. Wyłącz w miarę możliwości sztuczne oświetlenie i urządzenia elektryczne, 

które generują ciepło. 
8. Pij większe niż normalnie ilości wody i płynów nawadniających, unikaj 

spożywania kawy i napojów alkoholowych. 
9. Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki, lekko solone potrawy oraz owoce 

i warzywa o wysokiej zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, 
ogórki, marchew). 

10. Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli, dlatego 
unikaj pokarmów z surowych jajek, myj często i dokładnie ręce. 

11. Przechowuj żywność, szczególnie łatwo psującą się, w warunkach 
chłodniczych. 

12. Przechowuj leki w temperaturze poniżej 25°C lub w lodówce (należy 
zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu). 

13. Unikaj wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, 
w szczególności między godziną 12:00 a 17:00. 

 
Na zewnątrz 
 

1. Zakładaj jasne, lekkie, luźne, najlepiej bawełniane lub lniane ubrania oraz 
nakrycia głowy. 

2. Używaj okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV. 
3. Unikaj zbytniego nasłonecznienia – opalenizna spowalnia zdolność do 

samoczynnego chłodzenia się organizmu. 
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4. Stosuj kremy z wysokim filtrem UV. 
5. Będąc nad wodą pamiętaj, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej 

bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać 
ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej 
zanurzyć. 

6. Pij większe niż normalnie ilości wody lub płynów nawadniających, unikaj 
napojów pobudzających, energetycznych, alkoholu. 

7. Pamiętaj, że podczas upałów występuje wysokie ryzyko pożarowe 
w lasach, dlatego przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, 
ścierniskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć 
ognia. 
 
 
 
 
 
 

8. W czasie dłuższej trasy samochodem, jeżeli w samochodzie nie masz 
klimatyzacji, rób częstsze przerwy i zjeżdżaj na ocienione parkingi 
i postoje. 

9. Unikaj forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. Wysiłek 
fizyczny może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni 
spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem 
organizmu lub udaru cieplnego. 

 
Zalecenia dotyczące dzieci 

 
1. Dzieci nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to 

koniecznie z nakryciem głowy. 
2. Należy ubierać dziecko w lekką, przepuszczającą powietrze, jasną odzież. 
3. Należy chronić dziecko przed słońcem, m.in. używając parasolki nad 

wózkiem nawet wtedy, kiedy ten stoi w ocienionym miejscu. 
4. Nie należy nosić dziecka w nosidełku. 
5. Przed wyjściem z dzieckiem na spacer należy zabrać ze sobą nawilżone 

chusteczki oraz butelkę z napojem. 
6. Należy podawać dziecku letnie, lecz nie zimne napoje, w szczególności 

ziołowe i/lub owocowe herbatki, a także wodę mineralną lub sok. 
7. Należy smarować dziecko kremami z wysokim filtrem UV. 
8. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt 

w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie 
może dochodzić do 50-60 stopni C. 

9. Należy kąpać dziecko w letniej (nie zimnej) wodzie. 
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Zalecenia dla osób starszych 
 

1. Osoby starsze nie powinny wychodzić z domu. 
2. Jeśli w twoim otoczeniu mieszkają osoby w podeszłym wieku, chore lub 

samotne, odwiedzaj je i w razie potrzeby udziel niezbędnej pomocy. 
3. Osoby starsze zwykle przyjmują większe ilości leków. Podczas upałów, 

gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się 
zwiększyć nawet do poziomu zagrażającego życiu. W związku z tym 
powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, 
a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie 
podczas upałów. 

4. Osoby przyjmujące leki powinny być w kontakcie z lekarzem, aby 
sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-
elektrolitową. 

5. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak zawroty głowy, nudności, 
przyspieszona akcja serca lub stan podgorączkowy, należy natychmiast 
udać się do chłodnego miejsca, zwilżyć twarz, ręce i nogi, a następnie 
zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej. 

 
Pomoc i profilaktyka w razie urazu termicznego 
 
1. Jeżeli cierpisz na epilepsję, schorzenia serca, nerek lub wątroby, jeżeli jesteś 

na niskowodnej diecie oraz masz problemy z utrzymaniem płynów, 
skontaktuj się z lekarzem. 

2. W przypadku oparzenia słonecznego:  
1) weź chłodny prysznic,  
2) użyj mydła, aby usunąć olejki (kremy),  
3) miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej wody, 
4) zastosuj specjalne środki chłodzące i gojące (np. pantenol) i pokrywaj 

nimi miejsca oparzenia, 
5) jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy, sterylny opatrunek 

i skorzystaj z pomocy medycznej. 
3. W przypadku przegrzania (osłabienie, zawroty głowy, nadmierne pragnienie, 

nudności, przyspieszona akcja serca, skurcze mięśni, stan podgorączkowy), 
należy natychmiast udać się do chłodnego miejsca, zwilżyć twarz, ręce i nogi, 
a następnie zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej 
lub wezwać pogotowie. 

4. Do osoby, która doznała udaru (majaczy, ma drgawki, gorącą i suchą skórę, 
traci przytomność itp.), niezwłocznie należy wezwać pogotowie ratunkowe. 
Podczas oczekiwanie na przybycie pogotowia należy: 
1) przenieść osobę w chłodniejsze miejsce, 
2) ułożyć na plecach z nogami i miednicą uniesionymi nieco wyżej niż tułów, 
3) poluzować jej ubranie, 
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4) przyłożyć zimne okłady w okolice szyi, pach i pachwin (np. z tkaniny 
zmoczonej zimną wodą), 

5) spryskiwać skórę wodą, 
6) podawać wodę z solą do picia małymi łykami (jeśli wystąpią nudności 

należy odstawić wodę), 
7) nie należy podawać jej żadnych leków, 
8) jeśli wystąpią wymioty lub w przypadku utraty przytomności, przy 

wyczuwalnym oddechu i tętnie, należy ułożyć poszkodowanego na boku 
i wezwać natychmiast pomoc medyczną. 

 
 
 
5. WICHURY, TRĄBY POWIETRZNE 

 
 
 

Silny wiatr może niszczyć uprawy, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami, 
a nawet przyczyniać się do ofiar śmiertelnych. Szczególnym rodzajem silnego 
wiatru, ostatnio coraz częściej spotykanym w Polsce, jest trąba powietrzna. Jest 
ona wirem atmosferycznym o stosunkowo małej średnicy, lecz wyjątkowo dużej 
sile. Wirujące w trąbie powietrze osiąga prędkość dochodzącą do 200-300 km/h. 
Cały układ obraca się w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara. 
Wichurom najczęściej towarzyszą burze, grad, wyładowania atmosferyczne, 
ulewy, gradobicia. W przypadku wystąpienia tego typu zagrożenia należy liczyć 
się z uszkodzeniem napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, 
uszkodzeniem drzewostanu, spowodowaniem zatarasowania dróg, 
uszkodzeniem budynków mieszkalnych i innych budowli i konstrukcji. 
 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
 

1. Zabezpiecz dom, zamknij drzwi i okna. 
2. Zabezpiecz lampy zewnętrzne, rynny i inne zewnętrzne elementy 

budynku, które mogą ulec zerwaniu i zniszczeniu. 
3. Usuń z parapetów i balkonów kwiaty i inne przedmioty. 
4. Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. 
5. Zapewnij odpowiednią ilość źródeł światła, gdyż bardzo prawdopodobne 

jest zerwanie linii energetycznych. 
6. Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych. 
7. Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu (ograniczy to niebezpieczeństwo 

powstania pożaru). 
8. Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od 

oszklonych okien, sufitów i drzwi. 
9. Znajdując się na otwartej przestrzeni poszukaj jakiejś stabilnej konstrukcji 

ochraniającej przed wiatrem i pozostań tam, aż wichura nie przejdzie, 
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lecz nie zatrzymuj się pod drzewami, trakcjami elektrycznymi, planszami 
reklamowymi itp. 

 
 
6. WYCHŁODZENIE, ODMROŻENIE 

 
 

Wychłodzenie jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada 
poniżej 35°C (przy  25°C następuje śmierć). Powodem wychłodzenia organizmu 
może być silny wiatr w połączeniu z niską temperaturą powietrza (tylko nieco 
poniżej 0°C) – ma taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze - 20°C. 
Objawami wychłodzenia są osłabienie, wolne tętno, zaburzenia świadomości do 
śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, 
senność. Z kolei odmrożenie jest skutkiem oddziaływania zimna (choć 
niekoniecznie mrozu). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia 
najbardziej narażonych odmrożeniem części ciała. Typowymi objawami tego 
urazu jest zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców rąk i nóg, nosa, 
małżowin usznych. Stopnie odmrożenia: I stopień – zaczerwienie, ból, 
uszkodzenie naskórka. II stopień – I stopień, pęcherze – uszkodzenia skóry 
właściwej. III stopień – martwica skóry – uszkodzenie nerwów. 

 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
  

1) osłoń poszkodowanego przed wiatrem (najważniejsze), niską 
temperaturą, wilgocią, 

2) zdejmij przemarznięte ubranie, 
3) ułóż osobę na suchej tkaninie, 
4) okryj całe ciało kocem, folią aluminiową lub ogrzewaj własnym ciałem, 
5) podaj czekoladę, mocno słodzoną herbatę, 
6) rozpocznij powolne ogrzewanie osoby, od ogrzewania torsu, 
7) poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej, 
8) nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, podejmij próbę 

reanimacji, sprawdzaj tętno przez okres 1 min, jeśli go nie ma to przez 
następne 3 min wykonuj sztuczne oddychanie, 

9) nie podawaj osobie dotkniętej wychłodzeniem alkoholu, w szczególności 
gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia, 

10) unikaj podawania kawy ze względu na zawartość kofeiny,  
11) nie podawaj również żadnych leków bez dodatkowych wskazań 

lekarskich, 
12) przy odmrożeniu kończyn, zanurz je w letniej wodzie o temperaturze 

ciała zdrowego człowieka, 
13) na inne odmrożone części ciała nakładaj ciepłe (lecz nie gorące) okłady,  
14) w przypadku odmrożenia II i III stopnia nałóż opatrunek, ale nie smaruj, 

nie rozcieraj. 
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7. ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA 

 
 
 

W okresie sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia tlenkiem 
węgla. Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, tlenek węgla zwany 
jest również „cichym zabójcą”. Gromadzący się w pomieszczeniu tlenek węgla 
jest niewidocznym pozbawionym zapachu gazem, nieco lżejszym od powietrza, 
trudno rozpuszczalnym w wodzie. Zatrucie tlenkiem węgla (popularnie 
nazywane zaczadzeniem) jest najczęściej spotykanym zatruciem gazowym 
i najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć. Podstawowe przyczyny zatrucia 
i zgonów z tym związanych w okresie grzewczym to: 

1) wadliwe piece węglowe, piecyki gazowe oraz spaliny silnikowe, 
2) kominki, w których wbrew zakazom pali się węglem, 
3) pomieszczenia o niesprawnej wentylacji,  
4) zamknięte, szczelne okna.  

Najczęstsze objawy zatrucia tlenkiem węgla to: ból głowy, osłabienie pamięci, 
nagłe upośledzenie zachowania, utrata łaknienia, mdłości, wymioty, utrata 
czucia w palcach, osłabienie mięśni, apatie, senność w dzień i bezsenność 
w nocy, zaburzenia krążenia, zmiany w morfologii krwi, objawy parkinsonizmu 
(drżenia mięśni, maskowaty wyraz twarzy), ostrożne poruszanie się z szeroko 
rozstawionymi nogami, szaro-ziemiste zabarwienie skóry, zapaść, utrata 
przytomności, ryzyko zgonu. 
 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
 

1. Zapewnij stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym 
następuje spalanie. 

2. Zapewnij w miarę możliwości stały, bezpośredni dopływ świeżego 
powietrza do urządzenia grzewczego (pieca gazowego, kuchenki gazowej, 
kuchni węglowej, pieca, kominka). 

3. Nigdy nie używaj węgla do palenia w kominku. 
4. Upewnij się, że urządzenie grzewcze jest szczelnie przyłączone do 

przewodu spalinowego, a przewód spalinowy jest szczelny i drożny. 
5. Zapewnij swobodny odpływ spalin – zadbaj o czyszczenie i drożność 

przewodów kominowych, poddawaj corocznej kontroli kominiarskiej 
przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). 

6. Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. 
7. Przed każdą kąpielą dobrze przewietrz łazienkę (okna powinny być 

wyposażone w nawiewniki powietrza). 
8. W przypadku zatrucia tlenkiem węgla: 

1) wynieś zatrutego z zaczadzonego pomieszczenia z zapewnieniem 
własnego bezpieczeństwa, 
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2) w razie potrzeby akcję przeprowadzi straż pożarna dysponująca 
odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe, 

3) wyłącz piecyk gazowy lub inne urządzenie grzewcze, które mogło być 
przyczyną zatrucia,  

4) przewietrz pomieszczenie, zapewnij dopływ dużej ilości świeżego, 
czystego powietrza, 

5) wezwij pogotowie ratunkowe, 
6) jeżeli osoba nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, natychmiast 

zastosuj sztuczne oddychanie oraz masaż serca i wezwij pomoc 
medyczną. 

 
 
 
8. NIEWYBUCHY I NIEWYPAŁY 
 
 
 

Na terenie Gminy Godów istnieje realne prawdopodobieństwo 
natrafienia na pozostałości ładunków wybuchowych lub pocisków po II Wojnie 
Światowej. Mogą to być zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie, 
granaty oraz złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych. Na 
środki te najczęściej natrafia się w trakcie prowadzenia różnych prac w ziemi np. 
podczas kopania fundamentów, wjazdów do posesji itd. Należy mieć 
świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej 
w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków 
atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji może zachować swe 
właściwości wybuchowe. 
 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
 

1. W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy: 
1) pozostawić przedmiot na miejscu odnalezienia, 
2) kategorycznie nie wolno przedmiotu odkopywać, podnosić, przenosić, 

tym bardziej wrzucać do ognia, 
3) niezwłocznie przekazać informację o znalezieniu przedmiotu do 

Urzędu Gminy Godów (tel. 32 476 50 65 w. 27) lub na Policję, 
4) podczas rozmowy z dyspozytorem należy przekazać następujące 

informacje: 
a) imię, nazwisko, nr telefonu, 
b) dokładna lokalizacja znalezionego materiału wybuchowego (adres, 

ulica, nr domu), 
c) termin wykrycia materiału, 
d) imię i nazwisko oraz adres osoby, która wykryła materiał i może 

wskazać jego miejsce. 
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2. W ciągu 72 godzin od zgłoszenia informacji, na wskazane miejsce 
przybędzie patrol rozminowywania. 

3. Interwencje pilne, takie jak usuwanie przedmiotów niebezpiecznych 
w miejscach publicznych, jak szkoły, drogi publiczne, osiedla 
mieszkaniowe, realizowane są w terminie do 24 godzin.  

4. Po przybyciu patrol zabezpieczy teren i przystąpi do usuwania 
i unieszkodliwiania znalezionych przedmiotów wybuchowych.  

5. Do czasu przybycia patrolu saperskiego bezpośrednio zagrożony teren 
powinna zabezpieczać Policja.  

 
 
 
9. WTARGNIĘCIE NAPASTNIKA DO OBIEKTU 

 
 
 
Choć Gmina Godów jest gminą wiejską położoną z dala od dużych 

aglomeracji i centrów miast, jej graniczne usytuowanie i położenie stosunkowo 
blisko przejść granicznych zwiększa ryzyko niezidentyfikowanego ruchu 
międzypaństwowego, w tym uchodźców, imigrantów oraz grup o charakterze 
przestępczym. W takim wypadku należy liczyć się z zagrożeniem wtargnięcia 
agresywnej osoby do obiektu użyteczności publicznej i wywołania paniki.  
 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
 

1. Napastnik może być uzbrojony (nóż, siekiera, pistolet). 
2. Napastnik może zmusić pozostałe osoby do wykonywania określonych 

poleceń, np. do położenia się na podłodze. 
3. Należy liczyć się także z ryzykiem ataku. Jeżeli celem napastnika jest atak, 

prawdopodobnie najpierw zaatakuje on osoby umundurowane (np. 
funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej znajdujących się w obiekcie), 
następnie pracowników obiektu. 

4. Sprawca nie musi działać w pojedynkę, może być większa ilość 
przestępców znajdujących się w innych miejscach, np. przy wejściu do 
obiektu.  

5. W omawianych przypadkach należy podjąć próbę zastosowania kolejno 
następujących strategii: 
A. Strategia ucieczki, 
B. Strategia ukrycia się, 
C. Strategia posłuszeństwa, 
D. Strategia konfrontacji. 

 
 
 



Powszechna Samoobrona Ludności w Gminie Godów 

 

Poradnik dla mieszkańców Gminy Godów Wydanie: 1 Strona: 19 z 28 
 

Strategia ucieczki 
 

Jeżeli istnieje taka możliwość i jest to w miarę bezpieczne, należy jak 
najprędzej uciec z zagrożonego obiektu. Ucieczka daje największą szanse na 
zapewnienie bezpieczeństwa. Główne elementy strategii ucieczki: 

1. Podczas ucieczki należy ostrzegać innych i w miarę możliwości pomóc 
im. 

2. Ewakuować (w miarę możliwości) inne osoby.  
3. Ewakuacja dzieci powinna być prowadzona metodą pociągu – ręce 

położone na ramionach dziecka znajdującego się z przodu, dzieci 
przemieszczają się jedno po drugim, bez paniki. 

4. W przypadku dobiegania do drzwi wyjściowych należy zweryfikować, 
czy w drzwiach nie ma dziur i śladów od pocisków (pomocnik 
napastnika może znajdować się na zewnątrz obiektu). 

5. Na zewnątrz obiektu należy przemieszczać się wzdłuż zewnętrznej 
ściany budynku. 

6. Udać się w bezpieczne miejsce i natychmiast powiadomić Policję. 
 
Strategia ukrycia się 
 

Jeżeli nie można uciec z zagrożonego obiektu, należy ukryć się 
w bezpiecznym miejscu (pomieszczeniu) i zabarykadować się. Pod żadnym 
pozorem jednak nie należy ukrywać się w toalecie. Główne elementy 
strategii: 

1. Zamknąć drzwi na klucz. 
2. Drzwi zablokować dodatkowo stołem lub innymi przedmiotami. 
3. Zgasić światło. 
4. Usiąść na podłodze z dala od okien i drzwi. 
5. Wyciszyć telefon, wyłączyć wibracje. 
6. W miarę cichym głosem powiadomić Policję. 

 
Strategia posłuszeństwa 
 

Strategia posłuszeństwa stosowana powinna być w przypadku, kiedy nie 
udało się uciec ani schować. Należy wówczas stosować się do rozkazów 
napastnika. Podejście tego typu daje największą szansę ocalenia. 
 
Strategia konfrontacji (walki) 
 

Strategia ta powinna być zastosowana w przypadku, jeżeli nie udało się 
zastosować strategii ucieczki ani ukrycia, a napastnik jest bardzo agresywny 
i zagraża naszemu życiu lub zdrowiu. Wówczas należy podjąć próbę walki 
bezpośredniej. Uległa postawa zachęca jedynie napastnika do kontynuacji 
działań. W tym celu można użyć podręczne przedmioty i starać się 
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obezwładnić napastnika. W przypadku jego ubezwładnienia należy 
niezwłocznie powiadomić Policję. 

 
 
 
10. POZOSTAWIONA PACZKA (BAGAŻ)  

NIEWIADOMEGO POCHODZENIA 
 
 
 

Każdy pozostawiony w obiekcie publicznym bagaż (torba, walizka, plecak) lub 
nietypowy pakunek to potencjalne zagrożenie dla przebywających tam ludzi. 
W przypadku incydentu w jego wnętrzu najczęściej znajduje się materiał 
wybuchowy. Zdarzają się także przypadki substancji biologicznych, substancji 
toksycznych albo materiałów radioaktywnych. Często w celu rozprzestrzenienia 
i narażenia na oddziaływanie zagrożeń znacznej liczby osób oraz uzyskania 
dodatkowego efektu rażenia środki te są łączone. Takie miksy są określane jako 
„brudna bomba”. 

 
Jak postępować? Podstawowe wskazówki 
 

1. Nie dotykać, nie otwierać. 
2. Ocenić gabaryty i kształt paczki. 
3. Oddalić się na bezpieczną odległość. 
4. Powiadomić najbliższe osoby, administratora lub właściciela obiektu, 

który może podjąć decyzję odnośnie ewakuacji całego budynku. 
5. Powiadomić Policję. 
6. Pozostać w bezpiecznym (oddalonym) miejscu do czasu przyjazdu Policji 

i likwidacji zagrożenia. 
 
SPOSÓB POWIADOMIENIA POLICJI 
 

Podczas rozmowy z dyżurnym Policji należy podać jak najwięcej 
szczegółowych informacji. Zaleca się stosować schemat rozmowy zamieszczony 
poniżej. Należy podać: 

 
1. Miejsce incydentu (zdarzenia) – dokładny adres. 
2. Rodzaj zagrożenia (podłożenie bomby, podejrzana przesyłka, napastnik 

w obiekcie itp.). 
3. Źródło informacji o zagrożeniu (informacja uzyskana telefonicznie, 

ujawniony podejrzany przedmiot, przesyłka). 
4. Opis zdarzenia, np. opis podejrzanego przedmiotu, kształt i gabaryty, 

miejsce usytuowania, liczba napastników w obiekcie, opis napastnika, 
jego ogólny profil, opis używanej broni. 
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5. W przypadku otrzymania informacji o podłożeniu bomby – treść 
rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku. 

6. Czy są ofiary? 
7. Czy zagrożone jest życie i zdrowie ludzi? 
8. Numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa. 
9. Imię i nazwisko osoby alarmującej Policję. 
10. Opis drogi dojazdowej do obiektu, ew. przeszkody, utrudnienia 

w dojeździe itd.  
 
 
PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA (DOMU)  
NA WYPADEK SKAŻEŃ 
 
 
 
1. Każda rodzina powinna mieć przygotowany dom (pokój lub piwnicę), aby 

zapewnić ochronę domowników przed oddziaływaniem wszelkiego rodzaju 
środków trujących, niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak promieniowania 
radiacyjnego, środków chemicznych czy środków biologicznych.  

2. Podstawową cechą budynku powinna być jego hermetyczność (szczelność), 
wytypowanie i zapewnienie celowych miejsc wentylacji oraz możliwość 
szczelnego zamknięcia otworów wentylacyjnych w razie skażenia środowiska 
i otoczenia. 

3. W razie skażenia otoczenia należy wykonać min. następujące działania: 

 uszczelnić okna oraz wszystkie drzwi i futryny (np. odpowiednią taśmą 
izolacyjną), 

 drzwi zewnętrzne obić kocem i w odległości 1-1,5 m zawiesić zasłonę 
z koca (kołdry), aby  stworzyć swego rodzaju „śluzę”, 

 uszczelnić dokładnie wszystkie otwory, szczeliny, otwory kominowe, 
miejsca, w których przechodzą przewody wodociągowe, CO, kanalizacji 
itp., 

 szczelnie zamknąć (zatkać) kratki wentylacyjne. 
4. W mieszkaniu (pomieszczeniu) dostosowanym do ukrycia przez skażeniem 

należy zgromadzić: 

 odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, 

 przedmioty pierwszej potrzeby, 

 worki plastikowe na odpadki i lekarstwa dla chorych, 

 apteczkę 1 pomocy, środki dezynfekcyjne, 

 zapasowe oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy, 

 sprzęt gaśniczy (np. gaśnica, koc, piasek, łopata itp. – do gaszenia należy 
używać wody, koców gaśniczych, piasku, ew. gaśnic pianowych lub 
wodnych),  

 niezbędne przedmioty osobistego użytku. 
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SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ŻYWNOŚCI 
 
1. W przypadku skażenia żywności lub ryzyka jej skażenia zaleca się 

mieszkańcom gminy: 
 

1. Pod żadnym pozorem nie spożywać skażonej żywności. 
 

 
2. Gwarancją zabezpieczenia żywności jest zastosowanie właściwych, 

szczelnych opakowań.  
3. Wyjątkowo trwałego i hermetycznego opakowania wymagają takie 

produkty jak: sól, cukier, kasza, mąka, przetwory owocowe, produkty 
płynne, miękkie itp., gdyż w razie skażenia nie ma możliwości ich 
odkażenia. 

4. Podstawowe opakowania ochronne to hermetyczne puszki metalowe, 
pojemniki szklane – słoje i butelki nie przepuszczające pary wodnej i gazu, 
pojemniki drewniane, skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma 
warstwami papieru pakowego, beczki drewniane, metalowe i z tworzyw  
sztucznych, hermetyczne opakowania (worki, torby itp.) z folii 
powlekanych, metalowych, tworzyw plastycznych. 

5. W warunkach domowych bardzo dobrym opakowaniem zbiorczym jest 
lodówka. Hermetyczność lodówki można zwiększyć za pomocą 
dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce. 

 
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA UPRAW POLOWYCH 
 
1. Skutki skażeń upraw polowych łagodzone powinny być odpowiednimi 

przedsięwzięciami agrotechnicznymi.  
2. W uprawach warzywnych zaleca się wykorzystywać tunele i przykrycia 

foliowe do ochrony roślin. 
3. Główny wysiłek należy skierować na ochronę płodów rolnych i pasz już 

zebranych:  
1) ziarno i pasze zaleca się przechowywać w zamkniętych i uszczelnionych 

pomieszczeniach, 
2) zboża i siano zaleca się przechowywać w stogach i stertach, które 

powinny być przykryte np. słomą nie przeznaczoną na paszę, wikliną, 
brezentem lub folią; wokół stogów zaleca się wykopać rowki odpływowe, 

3) rośliny okopowe oraz niektóre warzywa powinno się przechowywać 
w kopcach przykrytych warstwą słomy i suchej ziemi (podobnie jak na 
okres zimowy); najlepiej jednak przechowywać je w piwnicach. 
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SPOSOBY ZABEZPIECZENIA WODY 
 
2. W przypadku skażenia źródła czerpania wody, sieć wodociągowa może 

zostać zabezpieczona poprzez odcięcie poboru wody w miejscu jej czerpania 
na okres skażenia. Ponowny pobór nastąpi po przeprowadzeniu przez 
specjalistyczne podmioty stosownych badań i stwierdzeniu ustąpienia 
zagrożenia. 

3. Skutkiem skażenia będzie okresowy brak wody w sieci wodociągowej 
(w kranie). 

4. W związku z powyższym, w przypadku skażenia wody zaleca się 
mieszkańcom gminy: 
 
1) pod żadnym pozorem nie pić skażonej wody, 

 
2) zabezpieczyć i ochronić przed skażeniem indywidualne studnie domowe, 
3) zaopatrzyć się w indywidualne zapasy wody zdatnej do picia, np. wody 

butelkowanej,  
4) wodę do celów konsumpcyjnych przechowywać w szczelnie zamkniętych 

szklanych lub plastikowych pojemnikach. 
 
 
SYGNAŁY ALARMOWE I UPRZEDZENIA  
  
ALARMY 
 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest wykorzystywanie systemów 
alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym jej 
niebezpieczeństwem. W tym celu zasadniczo wykorzystuje się alarmowanie za 
pomocą syren alarmowych. 
  
Ogłoszenie alarmu 
 
Zasadniczo ogłoszenie alarmu odbywa się poprzez akustyczny system alarmowy 
– modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut. Alarm można również 
ogłosić przez środki masowego przekazu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) 
dla .........................................................  
 
Wizualny sygnał alarmowy to znak żółty w kształcie trójkąta lub 
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej. 
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Odwołanie alarmu 
 
Odwołanie alarmu odbywa się zasadniczo poprzez sygnał akustyczny – ciągły 
dźwięk syreny w okresie trzech minut 
 
Może być również powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! 
Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) dla 
............................................... 
 
UPRZEDZENIA  
 
Wszelkie uprzedzenia o zagrożeniach skażeniami, zakażeniami czy o klęskach 
żywiołowych podawane są za pośrednictwem środków masowego przekazu. 
  
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami 
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................... około godz. .......... 
może nastąpić skażenie ...................(rodzaj skażenia) w kierunku ……………… 
 
Odwołanie uprzedzenia 
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ….. (rodzaj skażenia) dla ….. 
 
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami 
 
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
  
Odwołanie uprzedzenia 
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .... (rodzaj zakażenia) dla .... 
  
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska 
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców 
................................ (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia 
i wytyczne dla mieszkańców)  
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Odwołanie uprzedzenia 
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..... (rodzaj klęski) dla ..... 
 
POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU ALARMU LUB UPRZEDZENIA O SKAŻENIU 
 
Będąc w domu lub w pomieszczeniu 
 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami należy: 

1) sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony, 
2) sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody i paszy 

dla zwierząt, 
3) sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń, 
4) przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów 

i służb, 
5) postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, 
6) wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej. 

 
Po usłyszeniu sygnału alarmowego o skażeniu należy:  

1) działać szybko, ale rozważnie, zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać 
panice i lękowi, 

2) włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych 
i stosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚ 

3) pozostać w pomieszczeniach i uszczelnić drzwi, okna i otwory 
wentylacyjne, 

4) przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych, 
5) założyć maski przeciwgazowe (jeśli są w posiadaniu), a w razie ich braku 

zwilżony w wodzie ręcznik, 
6) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać 

pomieszczeń, 
7) powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia oraz prac 

wymagających wysiłku (duże zapotrzebowanie na tlen), 
8) wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), 
9) wygasić ogień w piecach, kotłach. 
 

Będąc na otwartym terenie 
 
1) jeżeli nie ma możliwości ukrycia się w jakimś domu, mieszkaniu, należy 

ukryć się w dowolnym zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłoną, 
2) przebywając na terenie otwartym należy zwrócić uwagę na kierunek 

wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),  
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3) starać się opuścić zagrożony rejon prostopadle do kierunku wiatru i udać 
się do najbliższych budynków, 

4) wykonywać polecenia służb porządkowych oraz stosować się do zaleceń 
i informacji przekazywanych w komunikatach. 

 
 
 
EWAKUACJA 
 
 
 
1. Ewakuacja to zorganizowane lub spontaniczne działania polegające na 

przemieszczeniu się ludności z rejonów, w których występują zagrożenia do 
miejsc bezpiecznych.  

2. Ewakuacja oznacza w praktyce przemieszczenie ludności, wszelkiego rodzaju 
dóbr materialnych oraz zwierząt hodowlanych z obszarów lub obiektów 
zagrożonych i objętych skutkami działań zbrojnych albo katastrof, do 
bezpiecznych miejsc przyjęcia, w celu ich ochrony, udzielenia pomocy 
(ratunku) i ograniczenia strat. 

3. Wyróżnia się ewakuację I, II i III stopnia. 
1) Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludzi 

z obszarów/miejsc, w których wystąpiło nagłe, bezpośrednie zagrożenie, 
poza strefę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu 
zagrożenia. Ewakuację I stopnia najczęściej zarządza osoba kierująca 
akcją ratunkową na miejscu zdarzenia (kierujący działaniem 
ratowniczym). 

2) Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym, planowym 
przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do 
zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz 
rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne 
zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich uszkodzenia 
lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego 
zagrożenia. Ewakuację II stopnia organizuje się na polecenie Wójta – 
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Godów. 

3) Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym 
przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu 
gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W przypadku ewakuacji III 
stopnia decyzję o jej przeprowadzeniu podejmują terenowe organy 
obrony cywilnej lub organy wojskowe (w strefie bezpośrednich działań 
wojennych), we współdziałaniu z właściwymi organami obrony cywilnej. 
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Podczas ewakuacji wykonuj wszystkie polecenia osób kierujących ewakuacją!! 
 

Uwagi 
 

1. Nie można precyzyjnie zaplanować i określić liczby osób podlegających 
konieczności ewakuacji, gdyż ewakuacja będzie zawsze uzależniona od 
wielkości i rodzaju zagrożenia. 

2. W przypadku niewielkiego obszarowo zagrożenia (np. pożar domu, 
wypadek cysterny i lokalne skażenie chemiczne, itp.) będziemy mieli do 
czynienia z ewakuacją I stopnia, której podlegać będą tylko mieszkańcy 
i inne osoby bezpośrednio zagrożone. 

3. Z kolei w przypadku zdarzenia radiacyjnego w niebezpiecznej odległości 
od południowych granic kraju, w związku z groźbą poważnego skażenia 
radioaktywnego, ewakuacji może podlegać cała gmina tj. ponad 13 
tysięcy mieszkańców i będzie to ewakuacja III stopnia. 

4. W związku z dynamicznym rozwojem motoryzacji wiążącym się 
z posiadaniem własnych samochodów przez zdecydowaną większość 
rodzin na terenie Gminy Godów, w procesie ewakuacji, zarówno II jak i III 
stopnia, zasadniczą rolę będzie odgrywała samoewakuacja mieszkańców. 

5. Samoewakuacja może wystąpić przed podjęciem decyzji o ewakuacji, jak 
również w czasie jej trwania.  

6. Ten rodzaj ewakuacji będzie elementem dominującym w procesie 
przeprowadzania ewakuacji w Gminie Godów. 

7. Liczbę ludności Gminy Godów, która przystąpi do samoewakuacji 
z obszarów zagrożonych, szacuje się na 75 % ogółu ludności zamieszkałej 
w rejonach przewidzianych do ewakuacji. Ocenia się, że procentowy 
udział mieszkańców przewidzianych do planowej ewakuacji wyniesie ok. 
25 % ludności zamieszkałej na terenie zagrożonym, z którego zachodzi 
konieczność ewakuacji osób. Pozostałe osoby (rodziny) w ilości ok. 75% 
ewakuują się same przy użyciu posiadanych samochodów i innych 
środków transportu. 

 
W czasie ewakuacji lub samoewakuacji: 
 

1) zabierz z sobą żywność i wodę na minimum 3 dni; 
2) zabierz dokumenty, pieniądze, kosztowności i polisę 

ubezpieczeniową; 
3) zabierz telefon komórkowy i ładowarkę; 
4) zabierz w miarę możliwości zwierzęta domowe; 
5) wyłącz prąd, gaz, wodę; 
6) zabezpiecz i zamknij mieszkanie (dom); 
7) poinformuj bliskich gdzie będziesz; 
8) zatroszcz się o sąsiadów, dzieci i osoby starsze. 
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DANE KONTAKTOWE NAJWAŻNIEJSZYCH PODMIOTÓW I JEDNOSTEK 
REAGOWANIA 
 

lp. podmiot telefon e-mail 

1 2 3 4 

1 
Urząd Gminy Godów –  
zarządzanie kryzysowe 

32 476 50 65  
w. 27 

kryzys@godow.pl 

2 
Powiatowe Centrum  

Zarządzania Kryzysowego 
32 453 93 93 

pczk@powiatwodzislawski.pl 
 

pczk-wodzislaw@katowice.uw.gov.pl 

3 
Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego 
112  

4 Komenda Powiatowa Policji  
997 

32 453 72 55 
dyzurny@wodzislaw.ka.policja.gov.pl 

5 
Komenda Powiatowa  

Państwowej Straży Pożarnej 
998 

32 453 93 93 
pspwodzislaw@katowice.kwpsp.gov.pl 

6 
Straż Miejska 

Wodzisław Śląski 
32 455 13 45 
604 620 588 

dyżurny@wodzislaw-slaski.pl 

7 Pogotowie ratunkowe 
999 

32 453 98 80 
 

8 Pogotowie energetyczne 991  

9 Pogotowie gazowe 992  

10 
Pogotowie wodno - 

kanalizacyjne 
32 455 18 40 
32 455 25 28 

 

11 
Powiatowa Stacja Sanitarno 

Epidemiologiczna 

32 456 38 10  
alarm: 

607 533 719 
sekretariat@psse.wodzislaw.pl 

12 
Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego  
32 456 19 07 
32 456 19 08 

pinbwaw@gmail.com 

13 
Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii 
32 455 22 20 wodzislawsl.piw@wetgiw.gov.pl 

14 Powiatowy Zarząd Dróg 32 451 76 07 sekretariat@pzd-wodzislaw.pl 

15 
Wodne Ochotnicze  

Pogotowie Ratunkowe 

506 207 784  
606 906 953 
609 069 419 

wodzislaw@slaskiewopr.pl 

16 
Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej 
32 47 27 733 
32 47 67 011 

mirela.tront@opsgodow.pl 

 
 
Opracował: 
Pełnomocnik ds. OIN Daniel Wodecki 
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