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Ferie to też okres, w którym
musimy w sposób szczegól-
ny zadbać o bezpieczeń-

stwo. Ogromną rolę odgrywają
w tym zakresie podległe mi służ-
by mundurowe. Inspektorzy trans-
portu drogowego na bieżąco kon-
trolują autokary przewożące dzie-
ci i młodzież, policjanci i strażacy
często patrolują okolice w pobli-
żu miejsc wypoczynku, w szcze-
gólności w pobliżu jezior.

Najważniejszy jest jednak zdro-
wy rozsądek, ale zawsze oparty na
niezbędnej wiedzy. Zasady bez-
piecznego korzystania z uroków

zimy muszą być znane wszystkim,
aby w sytuacji zagrożenia życia
lub zdrowia każdy mógł pomóc
sobie i innym.

Szczególną ostrożność trzeba
zachować na — wydawałoby się
na pierwszy rzut oka — dobrze
zamarzniętym stawie lub jeziorze.
Wyprawa na słabo zamarzniętą
tego rodzaju „ślizgawkę” może się
skończyć tragicznie. A więc po
pierwsze, zawsze trzeba spraw-
dzić, czy lód jest odpowiednio gru-
by, a po drugie trzeba wiedzieć,
co robić, kiedy lód się załamie.

Przed każdym wejściem na lód

należy odpowiednio się ubrać
i wyposażyć w przedmioty mo-
gące nam pomóc w sytuacji za-
grożenia. Najważniejsze są kolce
lodowe, które pomogą wydostać
się na pokrywę lodową, kiedy już
wpadliśmy do wody.

Warto też mieć specjalny kom-
binezon asekuracyjny, gdyż on
spowalnia utratę ciepłoty ciała
i zdecydowanie ułatwia utrzy-
mywanie się na powierzchni.
Kogo na taki kombinezon nie
stać, niech przynajmniej założy coś
ciepłego, ale lekkiego, niekrępu-
jącego ruchów w wodzie.

Drogie Dzieci, Droga Młodzieży
Szanowni Państwo
Nareszcie są, długo oczekiwane, ferie zimowe. A że zima dopisuje — na wszystkich
chętnych czekają lodowiska, stoki narciarskie, górki saneczkowe w każdej wsi,
w każdym mieście. Można więc swobodnie odpoczywać, bawić się, realizować
swoje zainteresowania, na które podczas roku szkolnego brakuje czasu.
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Jeśli mamy tele-
fon komórkowy
— trzymajmy go
w wodoszczel-
nym pokrowcu.
To gwarancja, że
będziemy mogli
z niego skorzystać
w sytuacji zagro-
żenia, zadzwonić
pod odpowiedni
numer alarmowy.

Pamiętajcie, że wystarczająca
grubość pokrywy lodowej, na któ-
rą może wejść człowiek, to mini-
mum 20 centymetrów. Nie w każ-
dym miejscu na jeziorze lód ma
taką samą grubość. Szczególnie
trzeba uważać przy mostach, po-
mostach, trzcinach — tam lód
może być mniej bezpieczny.

Kiedy już załamie się pod nami,
starajmy się zachować maksy-
malny spokój, nie wykonujmy ner-

wowych ruchów, aby
nie pogorszyć w ten
sposób naszej trud-
nej sytuacji. Korzys-
tajmy z każdej moż-
liwości, by się wy-
dostać.

A najlepiej korzys-
tać z lodowisk, co do
których jest bez-
względna pewność,
że lód się nie załamie.

Serdecznie życzę więc wszystkim
korzystającym z uroków tego-
rocznych ferii zimowych wielu
wrażeń i — przede wszystkim —
bezpiecznego wypoczynku!

Z pozdrowieniami,
Marian Podziewski
wojewoda warmińsko-mazurski

WAŻNE NUMERY

112 — pod ten bezpłat-
ny numer, który swoim zasię-
giem obejmuje cały obszar
województwa warmińsko-ma-
zurskiego, dzwońmy w każdej
sytuacji zagrożenia życia lub
zdrowia (wypadek, nagłe po-
gorszenie się stanu zdrowia,
pożar, załamanie się lodu itp.)

800-165-320
— bezpłatna infolinia 
POMOC BEZDOMNYM. 
Jeśli widzisz kogoś potrze-
bującego pomocy,
reaguj!

Trzynaście razy NIE!

Jeżeli dziecko bawi się poza 
domem, należy pamiętać, aby:
• NIE trzymać kluczy do miesz-
kania w otwartej kieszeni
• NIE podawać nikomu swoje-
go adresu
• NIE opowiadać o wyposaże-
niu mieszkania
• NIE ufać osobom obcym
• NIE przyjmować od nieznajo-
mych jakiegokolwiek poczęstunku
• NIE korzystać z ich zaprosze-
nia na spacer
• NIE wsiadać do samochodu
osoby nieznajomej
• NIE bawić się w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych
• NIE rzucać śnieżkami w pie-
szych, w okna, w samochody
• NIE korzystać z niepewnych
ślizgawek na stawach i jeziorach
• NIE zjeżdżać na sankach 
na ulice i torowiska
• NIE doczepiać sanek do sa-

mochodów czy ciąg-
ników

• NIE oddalać
się z miejsca
zabawy bez

wiedzy ro-
dziców
lub
opie-
kunów
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Każdemu z rodziców za-
leży na tym, by ich dziec-
ko spędziło ten wolny
czas aktywnie, cieka-
wie, a przede wszyst-
kim bezpiecznie. Wa-
sza pociecha wybiera
się na zimowisko lub
półzimowisko? Warto
sprawdzić organizatora
tego wypoczynku. I za-
dbać o bezpieczną po-
dróż pociechy.

Jak co roku policjanci ruchu dro-
gowego przy wsparciu inspek-
torów Inspekcji Transportu Dro-

gowego prowadzą działania mające
zapewnić bezpieczeństwo dzie-
ciom i młodzieży wyjeżdżającym na
zimowiska. Podczas kontroli spraw-
dzą stan techniczny autokaru, a tak-
że samego kierowcę — jego upraw-
nienia oraz stan trzeźwości. Zwró-
cą również uwagę na miejsca, któ-
re kierowcy wybierają na postój,
a także na sposób załadowania
sprzętu narciarskiego oraz bagażu.

Aby skontrolować autokar, za-
dzwoń na policję lub do Warmiń-
sko-Mazurskiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Olszty-
nie pod numer tel. 89 533
46 16.

Sprawdź 
organizatora
Z kolei, żeby mieć

pewność, że zimowisko
naszego dziecka będzie bez-
piecznym wyjazdem, trzeba spraw-
dzić, czy organizator zarejestrował
turnus, bo taki obowiązek narzu-
cają na niego przepisy. Spis zgło-
szonych i zatwierdzonych wyjaz-
dów można znaleźć na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej
(http://wypoczynek.men.gov.pl
w zakładce Dla rodziców), bądź też
na stronie Kuratorium Oświaty
w Olsztynie

(www.ko.olsztyn.pl). Organizator
powinien zarejestrować się i zgło-
sić turnus najpóźniej na 21 dni
przed jego rozpoczęciem.

Liczba 
i kwalifikacje kadry

Co warto sprawdzić do-
kładnie? Najważniej-

sze kto będzie opie-
kunem dzieci, czy
ma odpowied-
nie kwalifikacje
oraz ilu opieku-

nów przypada-
nie na grupę dzie-

ci. Pamiętajmy, że or-
ganizatorzy są zobowią-

zani zatrudniać odpowiednio przy-
gotowaną kadrę pedagogiczną.
Pod opieką jednego wychowaw-
cy nie może być więcej niż 20 dzie-
ci. Natomiast w przypadku dzieci
do 10 roku życia liczba uczestników
pozostających pod opieką jedne-
go wychowawcy nie może prze-
kraczać 15 osób.

Poza tym dowiedzmy się, jak bę-
dzie zorganizowana opieka me-

dyczna. 

Dojechać i bawić się dobrze
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Gmina Olsztyn 

wspiera wypoczynek 
olsztyńskich uczniów
Ponad 30 olsztyńskich klubów sportowych i stowarzyszeń
otrzymało dofinansowanie na realizację zajęć dla dzieci 
i młodzieży w okresie ferii zimowych. 

Wsparcie finansowe z budżetu miasta otrzymały także
olsztyńskie szkoły, w których podczas dwutygodniowej 
przerwy w nauce odbędzie się mnóstwo zajęć rekreacyjnych 
oraz półkolonii. Z budżetu Gminy Olsztyn na ten cel 
przeznaczonych zostało ponad 190 tys. złotych. 

Wszystkich rodziców i uczniów zachęcamy do zapoznania się
z bogatą ofertą. 

Sprawdź
co można robić w ferie w Olsztynie:

www.edukacja.olsztyn.eu 

zakładka: FERIE 2014
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Artystycznie, sportowo,
ciekawie. Propozycji ak-
tywnego spędzenia ferii
jest sporo. I nawet naj-
bardziej wybredny naj-
młodszy znajdzie coś dla
siebie.

Akademia Karate
Zimowa Akademia Karate odbę-

dzie się od 3 do 8 lutego w Zespo-
le Szkół Ekonomiczno-Handlowych
przy ulicy Paderewskiego 10 (Za-
torze). W programie zajęcia z kara-
te, konkursy i zabawy dla naj-
młodszych, spotkania z ciekawymi
ludźmi, lekcje języka japońskiego.
Zajęcia będą odbywać się codzien-
nie w dwóch grupach: I grupa —
w wieku 6-12 lat w godz. 17-18,
II grupa — młodzież powyżej 13
lat i dorośli w godz. 18.15 —
19.15. Wstęp wolny.

Planeta 11
• poniedziałek 

27 stycznia
od godz. 12 — pokaz fil-

mowy; w godz. 14-17 —
gra biblioteczna
• wtorek 28 stycznia
godz. 12 — pokaz filmowy;
godz. 16 — konkurs: znajdź
książkę
• środa 29 stycznia
godz. 12 — pokaz filmowy;
godz. 17 — konkurs trailerowy
• czwartek 30 stycznia
godz. 12 — pokaz filmowy
• piątek 31 stycznia
godz. 12 — pokaz filmowy,
godz. 14 — turniej na PlaySta-
tion 3
• poniedziałek 3 lutego
godz. 10 —  warsztaty komikso-
we, godz. 12 — pokaz filmowy,
w godz. 14-17 — gra biblioteczna
• wtorek 4 lutego
godz. 12 — pokaz filmowy;
godz. 16 — konkurs-zabawa:
znajdź książkę
• środa 5 lutego
godz. 12 — pokaz filmowy;
godz. 14 — konkurs trailero-
wy dla dzieci; godz. 16 — edu-
kacyjna gra planszowa: „Roze-
graj miasto” 

• czwartek 6 lutego
godz. 12 — pokaz filmowy
• piątek 7 lutego
godz. 12 — pokaz filmowy; godz.
13 — rozstrzygnięcie konkursu
„Twój ulubiony komiks”; godz. 14
— turniej na PlayStation 3

Abecadło
• środa 29 stycznia
godz. 12 — „Abecadłowa szko-
ła wampirków“ — zajęcia lite-
racko-plastyczne
• czwartek, 30 stycznia
godz. 11 — „Ferie z Władcą
Gier” — warsztaty gier plan-
szowych dla dużych i małych.
• piątek 31 stycznia
godz. 12 —  „Wiersze, że aż
strach!” — zabawy z wierszami
Małgorzaty Strzałkowskiej. „Po-
tworne collage” — warsztaty
plastyczne
• środa 5 lutego
godz. 12 —
„Duszki, stworki
i potworki” —
zajęcia literacko-
plastyczne na
podstawie wier-
szy Doroty
Gellner

Ferie w mieście
8 BEZPIECZNE FERIE NA WARMII I MAZURACH



• czwartek 6 lutego
godz. 11 — „Ferie z Władcą
Gier” — warsztaty gier plan-
szowych dla dużych i małych
• piątek 7 lutego
godz. 12 — „Wycie i zgrzytanie
zębami, czyli zabawa z ducha-
mi” — bal karnawałowy; strasz-
ne przebrania mile widziane

MultiCentrum
W okresie ferii zimowych dzieci
mogą wziąć udział w warsztatach
m.in. komputerowych, nauko-
wych, graficznych i muzycznych.
W programie tworzenie potwor-
ków, warsztaty „po co sypać sól
do wody” czy „kiedy ciało mówi
dość”.
Codziennie
• godz. 9.30-12 — dzieci
w wieku 4-7 lat 
• godz. 12.30-15 — dzieci
w wieku 7-9 lat 
• godz. 15.30-17.30 — dzieci
w wieku 9+ 

Ferie w Muzeum 
Sportu

27 stycznia – 7 lutego 
— w programie ciekawe
dyskusje na temat olimpiad,
poznanie warmińsko-ma-
zurskich olimpijczyków
i pamiątek związanych

z ich sukcesami.

Na basen 
za free

Darmowe wejściówki dla
osób indywidualnych na

basen OSiR-u przy
ul. Głowackiego 27
na godz. 9, 9.30, 10,

10.30 będą do odbioru w holu ba-
senu na I piętrze od poniedziałku
27 stycznia od godz. 8.30.

Zima z Pałacem 
Młodzieży

„Songwriting, czyli piosenkopisa-
nie”, czyli warsztaty dla gimnaz-
jalistów i licealistów, nauka gry
na perkusji, język hiszpański
w muzyce, tańcu i piosenkach.
Program jest bardzo napięty,
a propozycje w większości są
bezpłatne. Z płatnych wycieczek
odbędą się m.in. do Ośrodka Re-
habilitacji Ptaków w Bukwałdzie
czy dwudniowa „Wycieczka
z operą” do Bydgoszczy i Torunia.

Galeria Sztuki BWA
• wtorek 28 stycznia
godz. 10 — „Moda w sztuce — czy
ubranie może być dziełem sztuki”
• środa 29 stycznia 
godz. 12 — „Zabawa kolorem”
• czwartek 30 stycznia
godz. 10 — „Emocje w sztuce”
• piątek 31 stycznia 
godz. 12 — „Taniec, czyli jak
namalować ruch?”
• wtorek 4 lutego 
godz. 10 — „Zabawa kolorem”
• środa 5 lutego
godz. 12 —
„Emocje
w sztuce”

• czwartek 6 lutego
godz. 10 — „Moda w sztuce —
czy ubranie może być dziełem
sztuki?”
• piątek 7 lutego 
godz. 12 — „Taniec, czyli jak
namalować ruch?”
Koszt warsztatów: 4 zł dzieci,
opiekunowie bezpłatnie.

Miejski Ośrodek 
Kultury

• poniedziałek 27 stycznia
godz. 14.30 — rysunek 
• wtorek 28 stycznia 
godz. 10 — warsztaty artystyczne 
• środa 29 stycznia 
godz. 10 — warsztaty artystyczne
• czwartek 30 stycznia 
godz. 11 — malarstwo 
• piątek 31 stycznia 
godz. 11 — malarstwo; godz.
10 i 13 — filmy o Minionkach
• poniedziałek 3 lutego 
godz. 14.30 — rysunek 
• wtorek 4 lutego 
godz. 10 — warsztaty dzienni-
karskie — prasa 
• środa 5 lutego 
godz. 10 — warsztaty dzienni-
karskie — telewizja
• czwartek 6 lutego
godz. 11 —
papierowa
wiklina;
godz. 16
— batik

BEZPIECZNE FERIE NA WARMII I MAZURACH 9
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Pamiętaj!!! Wchodząc na lód 
zawsze ryzykujesz

Zima - to pora roku, kiedy pada śnieg, jest duży mróz
i każdy z nas szuka miejsca wypoczynku: jazdy na
sankach, nartach, łyżwach, a nawet zimnej kąpieli.

Jeziora, rzeki, stawy i glinianki ulegają zamarzaniu. Czy
wiemy, jak się zachowywać zimą, aby było bezpiecznie?
Liczba ginących osób co roku jest duża. Przedstawiamy
kilka rad, dzięki którym do wielu wypadków nie dojdzie.

1.  Zaleca się korzystanie z lodowisk sztucznych, tam
gdzie jest punkt medyczny i inni użytkownicy, którzy
będą mogli tobie udzielić pomocy.

2. Zapoznaj się z regulaminem obiektu. Stosuj się do
uwag i zaleceń osób obsługujących sztuczne
lodowisko.

3. Pamiętaj o numerach alarmowych: 112, 997, 998, 999.
4. Pamiętaj, że miejsce do kąpieli latem nie służy do

tworzenia w tym miejscu lodowiska.
5. Pamiętaj, że zimą można się kąpać w miejscach wyz-

naczonych oraz tam, gdzie jest ratownik, np. kluby
MORS.

6. Zanim podejmiesz decyzję o zimnej kąpieli, udaj się
do lekarza, jeżeli zabroni tobie wejścia do wody, nie
wchodź.

7. Nie korzystaj z kąpieli i lodowisk po zachodzie słońca
– w ciemności trudniej się znaleźć.

8. Nie wszczynaj fałszywych alarmów.
9. Nie korzystaj z lodowisk pod wpływem alkoholu.
10. Odpowiednie ubranie zabezpieczy cię przed utratą

ciepła.
11. Pamiętaj, że zimą łatwo się przewrócić – pozostawione

dziury po odwiertach przez wędkarzy, popękany lód w
wyniku zmian temperatury, stojąca woda na rozmarza-
jącym jeziorze sprzyja wypadkom i urazom ciała.

12. Jeżeli podejmiesz  decyzję o wejściu na lód, 
to specjalistyczny sprzęt, taki jak: kolce lodowe, lina
do asekuracji, kamizelka ratunkowa, z pewnością
zwiększą Twoje bezpieczeństwo.

13. Jeżeli doszło do przemoczenia ubrań podczas
zabawy, należy je zmienić na drugie – dodatkowa
para rękawiczek lub czapka na pewno się przyda.

14. Jeżeli jesteś świadkiem wypadku na jeziorze 
(załamanie się pokrywy lodowej), wołaj o pomoc,
zadzwoń pod numer alarmowy 112, podaj osobie 
np. gałąź, linę, kurtkę, sanki – dzięki temu sam
unikniesz wpadnięcia do wody.

15. Jeżeli dojdzie do załamania się lodu i wpadniesz do
wody – nie panikuj, wołaj o pomoc, połóż się płasko
na jego powierzchni, jeżeli masz przy sobie kolce
lodowe, próbuj wciągnąć się na pokrywę lodową i,
czołgając się lub turlając, oddal od miejsca wypadku 
w kierunku brzegu. Nie zdejmuj mokrego ubrania,
okryj się czymś ciepłym, suchym i przyjmij postawę
kucną.

16. Doskonal swoją wiedzę i podstawowe umiejętności
jak udzielać pomocy osobie, która uległa wypadkowi
zimą na zbiorniku wodnym – nawiąż kontakt 
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
w swoim mieście.

Bezpieczna woda

Rady dla wypoczywających 
zimą

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. Warmińsko-Mazurskiego
ul. Polna 16, 10-059 Olsztyn, tel. 89 527-48-14
warminsko-mazurskie@wopr.pl

www.wopr-wm.olsztyn.pl



Szukacie ciekawego spo-
sobu na zimową zabawę?
Polecamy narty. 
Na dwóch deskach 
doskonale radzą sobie 
już kilkulatki, które 
zdobywają nowe umie-
jętności zdecydowanie
szybciej niż dorośli.
A więc na stok!

Rodzinny wyjazd w Alpy to
marzenie wielu z nas. Jeśli
jednak nie uda nam się wy-

brać na prawdziwie górską przy-
godę, nic straconego. Stoki
i górki znajdziemy również
w naszym regionie. Na po-
czątek narciarskiej przygody
w zupełności wystarczy.
Pamiętajmy, by wy-
bierać właśnie te
profes jona lne
ośrodki, bo dzię-
ki temu zadba-
my nie tylko
o komfort jazdy,
ale też o jej
bezp ieczeń-
stwo. 

Zaufaj profesjonalistom
Ośrodki narciarskie dbają o to, by

stoki były profesjonalnie przygo-
towane, dobrze naśnieżone,
oświetlone, by bezpieczna trasa
zjazdowa była oznakowana. Za-
pewniają również opiekę in-
struktorów czy ratowników me-
dycznych. Jazda na „dzikich” sto-
kach to narażenie swojego życia
i zdrowia. Nie tylko nigdy nie mo-
żemy mieć pewności, czy coś nie
będzie wystawało spod śnie-
gu, ale również nie możemy
liczyć na oświetlenie, które

pomaga narciarzom
nie wpaść na inne-
go użytkownika
stoku.

Tylko
w kasku

Dodatko-
wo, przygo-
towując się na
wyjazd narciar-
ski, bliski czy dal-

szy, nie
zapomnij-

my o odpo-
wiednim stroju.

Jego nieodzownym
elementem powinien być

kask. Osoby niepełnoletnie
w kaskach muszą jeździć obo-
wiązkowo. Dorośli już takiego

obowiązku nie mają, ale
i tak nie powinni go zdej-
mować z głowy. O tym,
jak wiele zależy od tego,

czy mamy go na so-
bie, przekonał

się już nie-
jeden nar-

ciarz czy
snow-
b o a r-

dzista.
Zaufajcie

im na słowo,
nie testujcie
tego na włas-
nej głowie.
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Mogą być drewniane,
metalowe czy plastikowe
— nieważne. Ważne, że
dostarczają ogromnej
frajdy, gdy zjeżdża się
na nich z górki. Sanki to
pierwszy sprzęt do zi-
mowych zabaw, który
poznajemy w życiu.

Przygoda z sankami zaczyna
się od jazdy po płaskim te-
renie na sankach ciągnię-

tych przez rodziców. Wtedy to
na nich spoczywa odpo-
wiedzialność za to, by
dziecko było ciepło ubrane
i pilnowanie, by z sanek nie
spadło. Im większe dziecko, tym
więcej obaw o jego bezpieczeń-
stwo. Dlatego zanim dziecko wy-
ruszy na górkę, musimy je do tego
przygotować.

Po pierwsze, strój
Dziecko powinno mieć ciepłe

skarpety, odzież termiczną, kom-
binezon ortalionowy, nieprzema-
kalne skarpety. Ważna jest rów-
nież ciepła czapka. Nie zapomi-
najmy o porządnej dawce kremu
zimowego, który uchroni przed

odmrożeniami.

Po drugie, miejsce
Pamiętajmy, by wybierać tylko

bezpieczne miejsca do jazdy na
sankach. Jeżeli u podnóża góry
znajduje się jezdnia, tory kolejo-
we czy nawet pozornie mocno za-
marznięty staw — te miejsca od-
rzucamy. Jeździmy tylko tam, gdzie
stoki kończą się bezpiecznie.

Po trzecie, odblaski
Większość kombinezonów

zimowych ma już wszyte od-
blaski. Są one przydatne, gdy
zapada zmrok. Jeśli strój nie
posiada elementów odbalsko-
wych, dobrze jest doczepić je sa-

memu. To przyda się nie
tylko na górce, ale
również podczas dro-
gi do domu.

Bezpieczny kulig
To jedna z ciekawszych

form jazdy na sankach. By
jednak była bezpieczna,
najlepiej oddać jego or-

ganizację w ręce fachow-
ców. Dzięki temu mamy

gwarancję nie tylko
dodatkowych atrak-
cji, ale przede
wszystkim bezpie-
czeństwa. Taki kulig
powinien odbywać

się poza terenem za-
budowanym, gdzie nie grozi nam
kolizja. Absolutnie zabroniona jest
jazda w kuligu za samochodem czy
ciągnikiem, bo pozornie niewinna
zabawa może skończyć się nawet
śmiercią uczestników.
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Na sanki! Start!



Twoja pociecha coraz czę-
ściej sięga po komputero-
wą myszkę i siedzi w sie-
ci? Uważaj! Internet może
być niebezpieczny. Potrafi
też uzależnić. Jako rodzice
jesteśmy odpowiedzialni
za bezpieczeństwo dziec-
ka. Także w tym wirtual-
nym świecie. 

Pokażcie dziecku, że nie
wszyscy w sieci są dobrzy.
Nigdy nie wiadomo, kto

jest po drugiej stronie ekranu. Zna-
jomy z sieci może okazać się nie-
bezpiecznym przestępcą.

— Dla wielu rodziców dziecko
siedzące w domu przed monito-
rem komputera to gwarancja jego
bezpieczeństwa. Nic
bardziej mylnego, bo
chociaż w tej sytua-
cji trudno o guza
czy podrapane ko-
lana, dziecko może
paść ofiarą cyber-
przemocy ze
strony rówieś-
ników, na-
tknąć się na
niewłaści-
we i nie-

bezpieczne dla jego psychiki tre-
ści internetowe, stać się ofiarą in-
ternetowego przestępcy lub po
prostu wpaść w uzależnienie, któ-
re odbije się na jego zdrowiu i re-
lacjach społecznych. Rodzice częs-
to nie są jednak świadomi, jakie
zagrożenia czyhają na ich dzieci,
spędzające coraz więcej czasu
przed monitorem komputera —
przestrzegają autorzy programu
„Dziecko w sieci”.

Zadbaj o bezpieczeństwo
dziecka
1. Ustal z dzieckiem zasady ko-

rzystania z sieci adekwatne do
jego wieku: maksymalny czas
spędzany w sieci, serwisy i stro-
ny internetowe, które może od-
wiedzać, sposoby reagowania
na niebezpieczne sytuacje.

2. Umieść komputer w po-
wszechnie dostępnym miejscu
w domu. Bądź obok swojego

dziecka, kiedy surfuje
po internecie.

3. Naucz
dziecko zasady
ograniczone-
go zaufania do

osób i tre-
ści, na

które trafia w sieci. Jeśli dopusz-
czasz możliwość kontaktów dziec-
ka z osobami poznanymi w inter-
necie, kontroluj je. Zapewnij dziec-
ko, że w sytuacji zagrożenia zawsze
może liczyć na twoją pomoc!

4. Naucz dziecko chronić pry-
watność. Jeżeli zgadzasz się na ko-
rzystanie przez dziecko z serwisów
społecznościowych, pomóż mu
stworzyć bezpieczny profil.

5. Chroń komputer dziecka przed
niewłaściwymi treściami. Upew-
nij się, że na komputerze twoje-
go dziecka działa zaktualizowany
program antywirusowy i zapora
sieciowa. Używaj filtru antyspa-
mowego chroniącego program
e-mailowy. Stosuj dostępne na
rynku oprogramowanie filtrujące.
Korzystaj z programów kontroli ro-
dzicielskiej. Pamiętaj jednak, że ża-
den program nie jest w stanie za-
stąpić uwagi rodzica.

6. Upewnij się, że twoje dziec-
ko korzysta z gier adekwatnych do
jego wieku, np. na podstawie
oznaczeń PEGI.

7. Naucz dziecko szacunku dla in-
nych internautów i przekonaj je, że
nawet pozornie niewinne żarty
mogą bardzo krzywdzić.

8. W sytuacji, kiedy podejrze-
wasz, że twoje dziecko padło

ofiarą internetowego prze-
stępcy lub nie wiesz, jak
zareagować na jakąś sy-
tuację, szukaj pomocy na

stronie helpline.org.pl
lub pod numerem 

800 100 100.
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Mikołajki ubiegłego roku.
Przy ulicy Puszkina
w Olsztynie 65-letni męż-
czyzna zasłabł w łazien-
ce. Nieprzytomnego za-
brało pogotowie. Miał
szczęście. Udało się go
uratować. Niestety czad,
nazywany cichym zabój-
cą, co roku wciąż zbiera
śmiertelne żniwo.

Świadomość zagrożenia, jakie
niesie czad, rośnie, ale to nie
znaczy, że jest dobrze. Pie-

niądze wciąż biorą górę nad zdro-
wym rozsądkiem. W mieszka-
niach instaluje się np. piecyki ga-
zowe bez czujnika. Niektórzy wy-
kazują się skrajną nieodpowie-
dzialnością i czujniki wymonto-
wują. Powód? Bo piecyk wciąż się
wyłącza. Przykładów bezmyślno-
ści jest więcej.

— Co roku w sezonie grzew-
czym wraca temat zatruć tlenkiem.
Mieszkańcy dogrzewają się w róż-
ny sposób. Pamiętajmy, że stan
przewodów kominowych musimy
sprawdzać regularnie. Robimy to
szczególnie przed sezonem zi-
mowym. Kiedy używamy węgla
czy drewna, trzeba to robić nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Z kolei w przypadku gazu czy ole-
ju opałowego nie rzadziej niż raz
na pół roku — wylicza Krzysztof
Pardo, rzecznik prasowy War-
mińsko-Mazurskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP w Olszty-
nie. — Musimy też stale kontro-
lować stan piecyków kąpielo-
wych. Dzisiejsze, nowoczesne
okna są bardzo szczelne, a nie-
którzy potrafią zaklejać kratki
wentylacyjne. To najgorsze, co
można zrobić. Bo pomieszczenia
muszą być dobrze wentylowane,
w innym przypadku może dojść
do zatrucia tlenkiem węgla. Co
roku apelujemy, przypominamy
o zasadach, które mogą uratować
nam życie. 

Wentylacja 
na wagę życia
Tlenek węgla wydziela się, gdy

brakuje dopływu świeżego po-
wietrza do mieszkania. Powietrze
potrzebne jest do spalania w pie-
cykach, kominkach, jakie używasz
do ogrzewania, kuchence gazowej,
na której gotujesz potrawy. Jeżeli
jest go zbyt mało, wydziela się tle-
nek węgla. A ten nawet 210 razy
mocniej łączy się z krwią, co pro-
wadzi do śmierci. Wdychanie na-
wet niewielkiej ilości tlenku węg-

la może spowodować zatrucie,
silny ból głowy, wymioty, śpiącz-
kę. Jeśli nie zareagujemy w porę,
zwykła kąpiel może zakończyć się
tragicznie. Ofiara czadu jest osła-
biona, ma zaburzenia orientacji,
traci przytomność. Jeśli nikt nie
przyjdzie z pomocą — umiera.

Zamontuj czujnik
Aby zapobiec ryzyku można za-

bezpieczyć się, umieszczając
w mieszkaniu czujniki tlenku węg-
la, które reagują na podwyższone
stężenie czadu. Strażacy radzą, by
umieścić je na wysokości 1,5 met-
ra, najlepiej w oddaleniu od urzą-
dzeń grzewczo-kominowych,
a w pobliżu, miejsc gdzie najczęściej
przebywamy. I najważniejsze. Nie
można zakrywać otworów wenty-
lacyjnych w drzwiach łazienki czy
kratki w ścianie. To kilka zasad, któ-
re mogą uratować nam życie.

Zatrucia czadem 
w województwie
• 1 listopada 2012 do 31 mar-

ca 2013 — 327 przypadków,
w tym 119 osób poszkodowa-
nych, 3 ofiary śmiertelne

• od 1 listopada 2013 roku —
108 zdarzeń, 43 osoby poszko-
dowane, 1 ofiara śmiertelna.

Czad – cichy zabójca, wciąż groźnyCzad – cichy zabójca, wciąż groźny
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Olsztyn, ul. Metalowa 4 (za Centrum Podłóg)
tel. 661 490 360, www.dcm.olsztyn.pl

◊ Zabezpieczenia antywłamaniowe
(kłódki, zamki, wkładki)

◊ Master Key
◊ Systemy jednego klucza

Zabezpieczenia
ANTYWŁAMANIOWE

DorabianieKLUCZY

Ostatnim hitem, bardzo popularnym na Zacho-
dzie, są zamki szyfrowe. Przekonują się do nich
również Polacy. Ich atutem jest to, że drzwi
można zamykać i otwierać bez użycia trady-
cyjnego klucza. Wprowadzenie prawidłowej
kombinacji cyfr powoduje odblokowanie zamka.
Kodowaną wkładkę można samemu zapro-
gramować i dowolnie zmieniać kod do wejścia.
Minus? Kolejny ciąg cyfr do zapamiętania. 
– Zabezpieczenia antywłamaniowe regulują
normy. Centralny zamek wpuszczany ma spec-
jalną ochronę przed przewierceniem. Wkładka 

antywłamaniowa jest wzmocniona bolcami
stalowymi bądź tytanowymi, które przy próbach
wiercenia kruszą wiertło. Pamiętajmy, że wkładka
musi być idealnie dopasowana do grubości drzwi.
Nie może się ani chować, ani wystawać – tłu-
maczy Marcin Żochowski, właściciel firmy zaj-
mującej się systemami zabezpieczeń. – Dobrze
też, by w drzwiach i ościeżnicy były zamontowane
specjalne rygle. Zaleca się również mocowanie
dwóch zamków – głównego i górnego.
Masz dość poszukiwania właściwego klucza do
kolejnego wejścia czy kłódki? System jednego
klucza ułatwia życie i redukuje cały pęk do za-
ledwie jednego klucza. Teraz wykonanie dowol-
nej liczby wkładek czy kłódek w ten sposób, 
by można było je otworzyć jednym kluczem, nie
jest już problemem. Możliwe jest też wykonanie
systemu według istniejącego już wzoru klucza.

Boisz się włamywaczy?
Postaw na sprawdzone systemy zabezpieczeń
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Ogłaszamy nabór uczestników na bezpłatne szkolenia
w projekcie współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Bądź na fali 
– zostań ratownikiem – edycja 5”

Projekt skierowany jest do osób 
bez zatrudnienia i nieuczących się w szkołach

dziennych w wieku od 18. do 30. roku życia.

W zakres projektu wchodzą szkolenia 
zawodowe w zakresie ratownictwa wodnego, tj. 
• Ratownik wodny • Sternik motorowodny 
• Kurs płetwonurka P1 • Kwalifikowana 

pierwsza pomoc • Kurs radiowy SRC
Dodatkowo uczestnicy odbędą kurs z języka 
angielskiego. Po zakończeniu szkoleń uczest-
nicy uzyskają tytuł ratownika zgodnie z ustawą
o państwowym Ratownictwie Medycznym 
oraz tytuł zawodowy ratownika wodnego. 

Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiaty: 
m. Elbląg, elbląski, braniewski, ostródzki, 

nowomiejski, iławski, działdowski 

lubisz wodę?
masz od 18 do 30 lat?
nie uczysz się?
nie pracujesz?

BEZPŁATNE
SZKOLENIA!!! 

• przeprowadza ekspertyzy i przeglądy kąpielisk • wydaje certyfikaty kąpielisk
• zabezpiecza imprezy organizowane    na wodzie i nad wodą
• stale współpracuje z innymi służbami, tj. policją, strażą pożarną, pogotowiem 

ratunkowym oraz władzami samorządowymi i rządowymi,  a także innymi organizacjami 
zajmującymi się bezpieczeństwem na wodzie

• organizuje pokazy ratownictwa wodnego 
i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

to specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym 
powołane do ratownictwa tonących, organizowania pomocy 

i bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Uczestnicy w czasie projektu otrzymają: zwrot kosztów dojazdu, stypendia, płatne staże.
ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD

Biuro projektu: WOPR
Ostróda, 

ul. Czarnieckiego 14a/pok. 215, tel. 89 527-48-14
www.wopr-wm.olsztyn.pl

warminsko-mazurskie.biuro@wopr.pl
projekt@badznafali.wopr.pl
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