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26stycznia to
data, na któ-

rą czekają tysiące
uczniów z Warmii
i Mazur. Tego dnia

rozpoczy-

na się dwutygodniowa laba, czyli fe-
rie zimowe. Jak je spędzić? Najlepiej
aktywnie. Przygotowaliśmy dla
was propozycje ciekawego spę-
dzenia czasu bez białego puchu, ale
też białego szleństwa. Nie tracimy
bowiem nadziei, że uda wam się
ulepić bałwana czy pojeżdzić na nar-

tach. Niezależnie od pogody
udane ferie to ferie wolne od
urazów, chorób i innych nie-
szczęść. W naszej gazecie

znajdziecie sporo podpowiedzi, jak
się przygotować do aktywnego
wypoczynku, by był on nie tylko cie-
kawy, ale również bezpieczny.

Do lektury „Bezpiecznych ferii na
Warmii i Mazurach” zapraszamy
wszystkich uczniów i rodziców.
A później ruszajcie przeżywać zi-
mowe przygody.

Anna Szapiel-Danylczuk
redaktor wydania

Białe czy nie, muszą być bezpieczne

R E K L A M A

Jak zachowywać w lesie
zimą podczas rodzinnych
wycieczek? O tym przy-
pomina Dariusz Zalewski,
przewodniczący Zarządu
Okręgowego Polskiego
Związku Łowieckiego w
Olsztynie (www.pzlol-
sztyn.pl).

Las to dom dzikich zwierząt. Prze-
bywając w nim pamiętajmy, że to
my jesteśmy w nim gośćmi i po-
winniśmy zachować to miejsce ta-
kim, jakie zastaliśmy. Nie wolno
nam wyrywać krzewów, drzewek
czy płoszyć żyjących w nim zwie-
rząt. Zapomnijmy też o hałasowa-
niu. To miejsce do odpoczynku i tak
się w lesie zachowujmy.

Często rodziny spacerują po lesie
z psem. Pamiętajmy, by zwierza-
ka trzymać na smyczy, by nie
rozgonił zwierzyny. Zimą dostęp
do żeru jest ograniczony, zatem
nie wolno zwierząt niepokoić. To
byłaby nie przyzwoitość z naszej
strony.
Nie wjeżdżajmy autem do lasu.
Zostawmy go w wyznaczonych
miejscach - na parkingu lub na
skraju lasu. Nie wchodźmy na te-
ren, na którym prowadzone są
prace leśne. To niebezpieczne.
Omijamy też ostoje zwierzyny,
to oazy ich spokoju. Są one ozna-
czone zakazem wstępu. Możemy
spacerować w ich okolicy, ale
nie wkraczajmy w te miejsca.
W lesie nie śmiecimy. Jeśli wy-

bieramy się na dłuższą wycieczkę
i bierzemy ze sobą prowiant,
warto ze sobą wziąć worek
na śmieci. W lesie nie
ma koszy. Dlatego też
papierki po cukier-
kach, woreczki po
kanapkach za-
bieramy z po-
wrotem ze
sobą, nawet
do plecaka
czy kiesze-
ni. W
d o m u
wyrzuci-
cie je do
śmieci.

Uszanujcie ich dom
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Oto, aby dzieci i młodzież
spędziły te ferie nie tylko
ciekawie, ale i bezpiecz-

nie, dbać będą wszystkie służby re-
gionu. Jak co roku wzmożone zo-
staną kontrole autokarów prze-
wożących dzieci. Policja i straż
będą patrolowały okolice akwe-
nów i miejsc, w których odbywa-
ją się zimowiska. Razem z Kura-
torium i służbami prowadzimy
także akcje edukacyjne i informa-
cyjne, ale tak naprawdę nic nie za-
stąpi zdrowego rozsądku dzieci
i młodzieży. Pamiętajmy zatem,
aby wybierać tylko te bezpieczne
formy wypoczynku. Osoby wy-
jeżdżające na zimowiska powinny
przede wszystkim pamiętać o tym,
aby słuchać opiekunów i nie od-
dalać się z miejsca zabawy bez ich
wiedzy. Rodzice, których dzieci nie
korzystają ze zorganizowanego
wypoczynku, powinni zadbać
o opiekę dla nich w tym czasie,
a także wyposażyć w podstawo-
wą wiedzę na temat zagrożeń.
Szczególną ostrożność trzeba za-
chować przede wszystkim na po-
pularnych wśród dzieci ślizgaw-
kach, a więc stawach i jeziorach.
Zawsze lepiej jest korzystać

z prawdziwych lodowisk znajdu-
jących się pod nadzorem, ale jeśli
nie mamy do takich dostępu, to
pamiętajmy, żeby jak najlepiej
przygotować się do korzystania
z tych naturalnych ślizgawek. 

To tylko niektóre z zasad,
dzięki którym ferie będą bez-
pieczne. Mam nadzieję, że

wspólne działania służb i zdro-
wy rozsądek wypoczywających
zapewnią Wam dobrą i bez-
pieczną zabawę.

Życzę zatem udanych i bez-
piecznych ferii!

Z pozdrowieniami,
Marian Podziewski
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Szanowni Państwo, 
drodzy Rodzice i Uczniowie
Przed nami okres zimowego wypoczynku — wyjazdów, zimowisk — i choć pogoda
w tym roku szczególnie zaskakuje, to mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okaz-
ję korzystać z uroków prawdziwej zimy. Ferie są przede wszystkim po to, aby odpo-
czywać, bawić się, realizować zainteresowania, na które w okresie nauki brakuje
czasu. To jednak także okres, kiedy musimy szczególnie pomyśleć o bezpieczeństwie. 
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O konieczności edukowa-
nia na temat zimowych
zagrożeń, nawet przy
mało zimowej pogodzie,
mówi Marian Podziewski,
wojewoda warmińsko-
mazurski.

Co roku przed feriami prowa-
dzicie akcję, której celem jest za-
pewnienie bezpieczeństwa dzie-
ciom i dorosłym. W tym roku po-
goda jest mało zimowa, więc czy
akcja ma sens? 

— Choć zima w tym roku płata
nam figle, to zgodnie z naszym pro-

gramem „Warmia i Mazury krainą
edukacji dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa” organizujemy jak co roku
przed feriami sesję edukacyjną do-
tyczącą zachowań na akwenach
śródlądowych zimą. Wprawdzie te-
raz zbiorniki nie są zamarznięte, ale
paradoksalnie ta kapryśna pogoda
stwarza jeszcze większe niebezpie-
czeństwo. Zmienna aura powodu-
je, że pokrywa lodowa, choć wi-
doczna dla oka, jest bardzo cienka.

Skoro widać lód, to pewnie są
i amatorzy sprawdzania jego
grubości?

— Niestety, dzieci i młodzież
nie zawsze zastanawiają się,
czy jest wystarczająco bez-
piecznie, aby wejść na lód, stąd
pomysł, aby sukcesywnie do-
cierać do uczniów wszystkich
szkół w naszym województwie
z teoretyczną i praktyczną wie-
dzą w zakresie przebywania na
zamarzniętych akwenach, ta-
kich jak jeziora czy stawy. Ses-
je edukacyjne prowadzimy od lat
przy współpracy z Grupą Spe-
cjalną Płetwonurków RP, która
specjalizuje się w poszukiwa-
niach ofiar utonięć, a także

Jeden przeszkolony uczeń 
może uratować kilku kolegów
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w organizowaniu specjalistycz-
nych szkoleń i kursów.

Edukacja na temat bezpieczeń-
stwa jest wciąż potrzebna?

— Zdecydowanie. Nasz pro-
gram jest przede wszystkim po
to, aby podnosić świadomość
dzieci, a tym samym wpływać na
poprawę bezpieczeństwa pod-
czas wypoczynku nad wodą. Po-
dobne akcje realizują również
moje służby — policja i straż po-
żarna w porozumieniu z samo-
rządami, bo uważamy, że dzia-
łania edukacyjne i prewencyjne
są najlepszym sposobem, aby bu-
dować świadomość młodych lu-
dzi. Jeśli w grupie rówieśniczej
znajdzie się choć jedna prze-
szkolona osoba, to szanse na to,
że reszta nie wejdzie na lód, są
dużo większe, a jeśli już dojdzie

do jakiegoś wypadku, to taka
przeszkolona młoda osoba może
nawet uratować komuś życie.
Proszę mi wierzyć, że młodzi lu-
dzie bardzo chętnie uczestniczą
w tych zajęciach, a ich praktycz-
ny wymiar pozwala sądzić, że
większość z tych przekazywanych
informacji pozostanie w gło-
wach. Potem wystarcza tylko
impuls, by je sobie przypomnieć.

Program edukacyjny, który
wspólnie z Grupą Specjalną Płe-
twonurków RP realizujemy, spot-
kał się z ogromnym zaintereso-
waniem ze strony samorządów,
a lekcje dotyczące bezpieczeństwa
nad wodą i na lodzie odbywały się
już w bardzo wielu warmińsko-
mazurskich szkołach. 

A ma pan pomysł, jak jeszcze
wzmocnić akcję?

— W związku z ogromnym za-
interesowaniem, jakie budziły za-
jęcia prowadzone w szkołach
przez GSP RP, powstał zamysł, aby
zrealizować film instruktażowy
dotyczący wspomnianej tematy-
ki oraz folder skierowany do
uczniów i nauczycieli. Ta forma
przekazu umożliwi dotarcie do
większej grupy odbiorców. Będzie
to również doskonały materiał
szkoleniowy podczas lekcji edu-
kacji dla bezpieczeństwa. Doce-
lowo naszym programem objęte
zostaną wszystkie szkoły w re-
gionie. Chcemy również, żeby
z naszych doświadczeń i dobrych
praktyk korzystały też inne woje-
wództwa. Pracujemy nad nowy-
mi narzędziami związanymi z rea-
lizacją tego projektu, a także nad
tym, aby przyłączały się do niego
kolejne szkoły. 



Z myślą o bezpieczeń-
stwie młodych mieszkań-
ców powiatu olsztyńskie-
go 16 stycznia na plaży
Słoneczny Brzeg w Ru-
kławkach odbyło się
pierwsze ze spotkań akcji
„Bezpieczny Lód 2015”.

Już po raz trzeci Gmina Bis-
kupiec gościła ponad 700
uczniów ze szkół podsta-

wowych z gmin Kolno, Jeziorany
i Biskupiec. Dzieci dowiedziały się,
jak zachowywać się bezpiecznie
na wodzie, lodzie, w lesie i na dro-
dze.

Ratownicy medyczni mówili, jak
udzielić pomocy osobie, której
udało się już wydostać z lodowa-
tej wody. Leśniczy rozmawiali
z dziećmi o właściwym zachowa-
niu w lesie. A policjanci pokaza-
li m.in., jak wykorzystać plecak

szkolny do obrony przed agre-
sywnym zwierzęciem i jaką pozy-
cję przybrać w momencie ataku
psa. Niebywałą atrakcją był także
poduszkowiec policyjny. Na koniec
festynu odbyły się konkursy z na-
grodami, które pozwoliły spraw-
dzić uzyskaną wiedzę. Dowodem
na to, że dzieci słuchały, była
reakcja na pytanie prowadzącego:
„Jaki jest lód?”. Dzieci głośno
krzyknęły: „Zdradliwy!”.

— Jak pokazują statystyki, tego
typu akcje mające na celu  prze-
ciwdziałanie zagrożeniom zwią-
zanym z zamarzniętymi akwe-
nami są idealną formą przeka-

zu. Od 3 lat podczas ferii zimo-
wych na terenie naszego powia-
tu nie było wypadków z udziałem
dzieci i młodzieży — powiedział
burmistrz Biskupca Kamil Koz-
łowski. — Myślę, że jest  to duży
sukces zarówno or-
ganizatorów,
jak i pomy-
słodawców
tej akcji.

Bezpieczny lód = bezpieczne ferie
w gminie Biskupiec
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997 Policja

998 Straż Pożarna

999 
Pogotowie Ratunkowe

(89) 522 39 00
Komenda Miejska 
Policji

986 Straż miejska

992
Pogotowie gazownicze

994
Pogotowie wodno-ka-
nalizacyjne

993
Pogotowie ciepłownicze

116 111
Telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży

89 527 00 00
Telefon Zaufania „Ano-
nimowy Przyjaciel”

800-165-320
bezpłatna infolinia PO-
MOC BEZDOMNYM.
— Jeśli widzisz kogoś
potrzebującego pomo-
cy, reaguj

ITAKA 
— zgłoś zaginięcie 

801 24 70 70
— dla abonentów 
sieci Orange

22 654 70 70  

116 000
Telefon alarmujący 
o zaginięciu dziecka
lub nieletniego działa
24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu.

Sprawdź 
sprawność 
autokaru

WRD Komendy 
Miejskiej Policji 
w Olsztynie 

89 522 48 89 
89 522 48 96

Wojewódzki 
Inspektorat Transportu
Drogowego w Olsztynie 

89 533 46 16

Wytnij, zachowaj, zapamiętaj
Te telefony ratują życie
112 

Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego
— pod ten bezpłatny numer, który

swoim zasięgiem obejmuje cały ob-
szar województwa warmińsko-ma-
zurskiego, dzwońmy w każdej sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia (wypa-
dek, nagłe pogorszenie się stanu
zdrowia, pożar, załamanie się lodu itp.)

fi



Bezpieczny autokar
Przed wyjazdem dziecka sprawdź
przewoźnika — od kiedy działa czy
jakie zapewnia ubezpieczenie.
W tym roku Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych uruchomiło spe-

cjalną stronę bezpiecznyauto-
bus.gov.pl — tam dowiesz się,
czy autokar ma ważne obowiąz-
kowe ubezpieczenie OC oraz ba-
danie techniczne. Można też spraw-
dzić dane techniczne pojazdu, takie

jak liczba miejsc czy masa pojazdu.
E-usługa nie zastąpi kontroli prze-
prowadzanej przez policję czy In-
spekcję Transportu Drogowego.
Jeśli więc pojawią się jakiekolwiek
wątpliwości, służby skontrolują po-
jazd. Wystarczy zadzwonić do War-
mińsko-Mazurskiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Olsztynie
pod numer tel. 89 533 46 16.

2715oxbx-A -S

ROZRUSZNIKI ALTERNATORY

+ –

OFERUJEMY: 
• regulatory napięcia 
• koła sprzęgła
• zestawy prostownicze
• bendiksy
• wirniki
• szczotki wentylatora
• szczotkotrzymacze i szczotki
• inne podzespoły rozrusznika i alternatora
• rozruszniki do maszyn rolniczych,

kosiarek, łodzi motorowych 

Rozruszaj 
swój 
samochód!!!

ŁADUJ DO NAS!!! 
UWAGA!!! Nowy adres: 
Olsztyn, ul. Składowa 5 (vis a vis Makro) 
tel./fax 89 535 98 14, kom. 605 414 015
www.adamiec.pl, e-mail: bazyladamiec@o2.pl

PROFESJONALNA 
REGENERACJA
1 ROK GWARANCJI

Świadczymy usługi warsztatowe:
- elektromechanika pojazdowa
- alternator
- rozrusznik: diagnoza, naprawa, wymiana

R E K L A M A

Jedź i wracaj cało
Samochodem, autokarem, pociągiem... Nieważne, jaki
środek transportu wybierzecie, by dotrzeć na zimowi-
sko, ważne, by był to środek bezpieczny.

8 BEZPIECZNE FERIE NA WARMII I MAZURACH
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Samochód potrąca piesze-
go. Kto jest winny? Kie-
rowca. Ale czy na pewno.
Zanim wejdziesz w mrok,
pamiętaj — pieszego
w ciemnym stroju kierow-
ca widzi z odległości oko-
ło 20 metrów, w jas-
nym ubraniu z 50 metrów.
Ale jeśli masz odblask, już
ze 150 metrów. Więc chy-
ba warto je nosić?

Odblaski to nie obciach. To
bezpieczeństwo, a nawet
życie. Wybierz formę, któ-

ra najbardziej ci odpowiada — za-
wieszka, opaska, kamizelka. Wy-
dasz parę złotych, a możesz oca-
lić życie. Policjanci przypominają,
o czym jeszcze musisz pamiętać:
† Pieszy musi korzystać z chod-
nika, a gdy go nie ma, z pobo-
cza. Jeżeli nie ma też pobocza,
może iść po jezdni. Zawsze lewą
stroną drogi (twarzą do nadjeż-
dżającego pojazdu) i jak najbliżej
jej krawędzi.
† Widzieć nie znaczy być wi-

docznym. To, że ty widzisz
nadjeżdżający samochód nie
oznacza, że jego kierowca też cię
widzi.
† Lubisz ciemne ubrania? Przy-
czep do nich odblaski. Bez nich,
w ciemnym stroju widać cię z od-
ległości około 20 metrów, w jas-
nym ubraniu z 50 metrów.
A z odblaskiem? Już od ponad
150 metrów!
† Samochód nie zatrzymuje się
od razu. Jeśli jedzie 50 km/h, po-

trzebuje 30
metrów, by sta-

nąć. A jeśli na liczniku jest
100 km/h, hamowanie zajmuje
80 metrów.
† Im szybciej jedzie samochód,
tym gorsze skutki potrącenia. Pie-
szy potrącony przez samochód
jadący z prędkością 60 km/h ma
15 proc. szans na przeżycie,
a z prędkością 50 km/h około 40
proc. Nawet jeśli przeżyje, często
zostaje osobą niepełnosprawną

do końca życia.
† Uwaga, pies! Brak
odblasku oznacza też
mandat. By uniknąć jego
płacenia, a to może być
nawet 500 złotych, kup-
cie zawieszkę, opaskę,
breloczek, inne przed-
mioty, które uchronią
was przed niebezpie-
czeństwem.

Rozświetl zmrok. Daj się zobaczyć
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W MIEJSKIM 
OŚRODKU KULTURY 

W OLSZTYNIE
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Ferie zimowe w Warmiolandii to:
- świetny sposób na spędzenie czasu dla dzieci, 

które podczas ferii zimowych pozostają w mieście,
- zabawa w radosnej i przyjaznej atmosferze
oraz przygotowany program pobudzający wyobraźnię, 
kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. 

Od 26 stycznia do 8 lutego jesteśmy otwarci 
od 10:00 do 20:00

Podczas ferii
zapewniamy:
• świetną zabawę,
• profesjonalną opiekę,
• materiały do

prowadzenia zajęć,
• ubezpieczenie NNW.

W czasie zimowej Przygody 
w Warmiolandii uczestnicy 
będą brali udział m.in. w:
• warsztatach tanecznych,
• warsztatach plastycznych,
• zabawach ruchowych,
• różnorodnych turniejach.

Zapisy i szczegółowe 
informacje pod nr. tel. 
791 078 111
lub w Warmiolandii 
ul. Lubelska 29 G
10-406 Olsztyn

W okresie ferii będzie możliwość pozostawienia dzieci 

pod opieką naszych animatorów od godziny 10.00 do 17.00.

Zapraszamy do nas grupy zorganizowane, dla których 

przygotowaliśmy również ciekawe atrakcje.

Zapraszamy również 
do skorzystania 
z naszej wypożyczalni 
strojów 
karnawałowych! 



Miłość z dostawą do domu
Spektakl komediowy w gwiazdorskiej obsadzie!

14 lutego 2015 o godz. 17:00
Auditorium Maximum

al. Wojska Polskiego 13, Olsztyn

BILETY DO NABYCIA: 

SALON EMPIK, MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

oraz www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl www.ebilet.pl

Czy miłość jest do kupienia? Ile może kosztować? Trzysta złotych 

za godzinę? Tysiąc dwieście złotych za noc? I czy to naprawdę jest

miłość? Niemożliwe. A jednak. Czasami jedno przypadkowe spotkanie

może zmienić całe nasze życie. Kiedy zmęczony życiem 

antykwariusz zaprasza do domu „dziewczynę na telefon”, nie wie, 

że jego życie właśnie gwałtownie przyspieszyło. Nie wie, 

że tajemnicza kobieta nie jest tą, kim się wydaje. Nie wie, że za chwilę

wróci z Londynu jego wiarołomna żona. Nie wie, że do jego mieszka-

nia sprowadzi się wkrótce szalony księgowy, 

który za wszelką cenę chce zostać artystą. Nie wie, że jest zdolny 

do wszystkiego. Nie wie, że za chwilę będzie walczył o życie. 

Bo czym jest życie bez miłości? Wartka akcja, inteligentny humor,

prawdziwe wzruszenia, doborowa obsada. Magia teatru, 

która przeniesie nas w różne światy. Te, które znamy, i te, 

do których boimy się zajrzeć. W cenie jednego biletu.

Dużo taniej niż miłość.

ORGANIZATOR: 600 239 037 
2815oxbr-a -A
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zaprasza na spektakle: „Amelka, Bóbr i Król na dachu”, „Na War-
mii… dawno, dawno temu” oraz  „O królewnie Wełence”. 
Opisy spektakli  oraz terminarz znaleźć można na stronie
www.teatrlalek.olsztyn.pl. W dniach 30.01 o godz. 12.00 oraz
4.02 o godz. 11.30 prowadzone będą specjalnie na tę okazję
przygotowane lekcje teatralne. Rezerwacji na wybrane wyda-
rzenia  prosimy dokonywać pod nr. tel. 89 538 70 30. 

A po feriach od 14.02 kolejna prapremierowa propozycja repertuarowa
OTL – „doMY”  w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy. Reżyserka
tak zaprasza na swoje najnowsze przedstawienie adresowane do dzieci
od trzeciego roku życia:  „Dom. Co to takiego? Kiedy zamkniemy oczy, co
widzimy; jakie słyszymy w nim dźwięki? Z czego jest zbudowany? 
Z drzwi, dywanu, stołu, ulubionej książeczki, gwizdka czajnika, kapiącego
kranu, a może tworzą go mama, tata lub braciszek? Zadajemy pytania 
i próbujemy, jak z porozrzucanych puzzli, zbudować odpowiedzi. Tyle 
wyobrażeń i marzeń o domu, ile dzieci zasiądzie na widowni. Bezdomki
zabiorą widzów w podróż po wspomnieniach związanych z domem,
wspólnie zbudują cztery kąty, zapełnią je swoimi ulubionymi przedmio-
tami, odnajdą w pamięci i na fotografiach domowników, będą łowić cha-

rakterystyczne dla niego dźwięki. Zapraszamy do fascynującej podróży po zakamarkach rodzinnego domu.
Inspiracją do stworzenia autorskiego scenariusza była sztuka Stefana Themersona „Pan Tom buduje dom” 
oraz „Ojczyzna” Krystyny Miłobędzkiej.

fot. Barbara Chilczuk

Olsztyński Teatr Lalek
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15 marca o godzinie 18:00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
ul.  Głowackiego 1, Olsztyn

BILETY DO NABYCIA W KASIE FILHARMONII 
telefoniczna rezerwacja biletów 
tel. 89 527 51 75 wew. 134, 135

„ZOO” to tytuł koncertu - muzycznego spotkania z wyjątkowymi utworami 
Agnieszki Osieckiej, które Katarzyna Groniec konfrontuje z własną wrażliwością
artystyczną. Katarzyna Groniec to znakomita artystka, wielokrotnie nagradzana 
i kochana przez publiczność za wdzięk, ironię, liryzm, pazur sceniczny, 
ale przede wszystkim za wybitne umiejętności interpretacyjne.
Piosenki zaaranżował Łukasz Damrych (klawisze). W skład zespołu muzycznego
wchodzą także Tomasz Pierzchniak (kontrabas) i Łukasz Sobolak (perkusja).
Premiera „ZOO” odbyła się podczas Koncertu Galowego 17. 
Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” w Teatrze Palladium 29 września 2014 r.
W marcu 2015 roku ukaże się płyta z tym materiałem.

tel. 600 239 037ZAMÓWIENIA ZBIOROWE 
ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: ORGANIZATOR

Kabaret SMILE podbojem zdobywa publiczność wszędzie, 
gdzie się pojawi. Prezentowane skecze i piosenki nawiązują 
do otaczającej nas rzeczywistości, pozwalając spojrzeć widzowi
na groteskowość zarówno codziennych, wydawałoby się mało
śmiesznych sytuacji, jak i tych występujących w nietypowych,
często dziwnych okolicznościach. Podczas występu tych trzech
przesympatycznych panów z Lublina widzowie nie tylko 
zapominają o wszechobecnej polityce, ale również są 
częstowani błyskotliwymi skeczami, a następnie upajają się
łatwo wpadającymi w ucho, zabawnymi piosenkami - jednym
słowem (ewentualnie dwoma) - kabaretowa uczta. Dziś to ścisła
czołówka kabaretowa w Polsce, charyzmatyczni i przezabawni
młodzi ludzie z Lublina rzucają na przysłowiowe kolana
widzów - spektakle kończą się brawami na stojąco, 
a bisom nie ma końca. Wszystko to osiągnęli swoją pracą, 
a także talentem scenicznym.

Musisz być na kolejnym spotkaniu 
z kabaretem SMILE

2815oxbr-b -A

15 lutego 2015 o godz. 16:00
Auditorium Maximum, al. Wojska Polskiego 13, Olsztyn
Bilety: salon Empik, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dąbrowszczaków, 
www.kupbilecik.pl, www.ebilet.pl, www.biletynakabarety.pl. ORGANIZATOR: tel. 600 239 037
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TYLKO

U NAS

AGRO-WITAGRO-WIT
GIEŁDA OWOCOWO-WARZYWNA 
OLSZTYN, ul. Towarowa 14, pn. 300-1600, sb. 300-1300, DOJAZD AUTOBUSAMI NR 6

NAJŚWIEŻSZE 
OWOCE, 
WARZYWA, 
JAJA 
W DOBREJ CENIE

† Pamiętajcie, by zjeść 3–5 po-
siłków dziennie, w tym koniecz-
nie śniadanie. Przerwy między
posiłkami nie powinny być dłuż-
sze niż 4 godziny.
† Nie zapominajcie o owocach
i warzywach. Spożywajcie ich co

najmniej pięć porcji każdego dnia.
Warzyw nawet powinno być wię-
cej niż owoców. Są one mniej ka-
loryczne, zawierają wiele witamin,
błonnik i przeciwutleniacze.
† W diecie nie powinno też za-
braknąć pełnoziarnistych pro-
duktów zbożowych (np. chleba

razowego czy pełnoziarnistego,
kaszy). Zawarta w nich skrobia
dostarcza energii, a błonnik re-
guluje pracę jelit.
† Odpowiednią ilość wapnia za-
pewnią 2 szklanki mleka dziennie.
Jeśli nie lubicie mleka, wybierajcie
jogurty, kefiry czy sery.

Jedz zdrowo
i trzymaj formę

R E K L A M A

Jak spędzić ferie? Najlepiej aktywnie. 
A na to potrzebujecie energii. Tę znajdziecie

na talerzu, oczywiście pod warunkiem 
że dobrze go skomponujecie.

16 BEZPIECZNE FERIE NA WARMII I MAZURACH
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Najzdrowszy na zakwasie
Jest źródłem węglowodanów,
a tym samym dostarcza energii
potrzebnej dzieciom zwłaszcza
teraz, podczas ferii zimowych.
O czym mowa? Oczywiście 
o chlebie, tym naturalnym, bez
chemii, a taki znajdziecie 
w Piekarni Złoty Róg, która 
istnieje na naszym rynku już 
65 lat.
- Nasze pieczywo jest smaczne 
i zdrowe. Nie zawiera 
w sobie żadnej che-
mii czy sztucznych
ulepszaczy. Wyra-
biane jest na
kwasie otrzymy-
wanym z 5-fazo-
wej fermentacji.
Dzięki temu wytwa-
rzany jest naturalny kwas mle-
kowy, który wspomaga pracę
układu pokarmowego, a ten

jest ważny dla naszego zdrowia.
To, jakie pieczywo zjadamy, ma
wpływ na nasz organizm, na
nasze zdrowie - mówi Alicja
Siteń, właścicielka Piekarni Złoty
Róg. - Kwas mlekowy zapobiega
i leczy problemy układu pokar-
mowego. Niedobór tych bakterii
pogarsza nasze samopoczucie,
powoduje bóle brzucha. Dla-
tego też o florę bakteryjną jelit

warto dbać, a najzdrow-
szym sposobem jest

jej codzienne uzu-
pełnianie za po-
mocą produktów
spożywczych za-

wierających bakte-
rie kwasu mleko-

wego, a te są właśnie w
chlebie na zakwasie.
— Który chleb wybierać dla naj-
młodszych? Najlepiej ten ra-

zowy, pełnoziarnisty, ale nie
wszystkim dzieciom on sma-
kuje. Tak naprawdę w dzisiej-
szych czasach dobór chleba jest
zależny od stanu zdrowia malu-
chów i zasad żywieniowych pa-
nujących w każdym domu.
Jedzmy chleb wyłącznie na na-

turalnym zakwasie - dodaje Ali-
cja Siteń. - Podczas ferii warto
też dzieciakom zaserwować tro-
chę słodkości. Piekarnia poleca
drożdżówki na świeżych jajach,
owsiane ciasteczka, pączki czy
szarlotkę. Dla każdego coś do-
brego!

Adresy sklepów: •DOBRE MIASTO • ul. Wojska Polskiego 15 • ul. Grudziądzka 7a • ul. Warszawska 2 a • LIDZBARK WARMIŃSKI ul. Wy-
soka Brama 1 (sklep+cukiernia) • ul. Bartoszycka 2B •BARTOSZYCE • ul. Paderewskiego 16b • ul. Witosa 2a • OLSZTYN • ul. Wojska
Polskiego 83 • ul. Wilczyńskiego 6a/38 • ul. Prosta 7/8

Zapraszamy do naszych sklepów firmowych

† Czas na białko. Zapewni je
jedna porcja ryby, drobiu, soi czy
chudego mięsa czerwonego.
† Zalecane są też oleje roślinne
(szczególnie rzepakowy) oraz
nisko tłuszczowe margaryny.
† Nie zapomnijcie o wodzie,
a tej trzeba wypić przynajmniej
2 litry dziennie.
† Ograniczcie spożycie cukru
i soli.
† W czasie ferii powinna
rozpierać dzieci energia.
Jeśli zamiast tego jest
przemęczone i senne,
winny będzie nie-
dobór żelaza.
Dostarczą go
c ze r wone
m i ę s o ,

żółtko jaj czy też zielone warzywa
(natka pietruszki, szpinak). Brak
magnezu z kolei negatywnie
wpływa na funkcjonowanie

układu nerwowego.
Dlatego też w diecie

nie powinno za-
braknąć gru-

boziarnistych produktów zbożo-
wych, migdałów, orzechów czy
nawet gorzkiej czekolady. Dziecko
ma problem ze snem i łatwo się
denerwuje? Jego organizm po-
trzebuje kwasu foliowego.
† Do tego ruch! Codziennie co
najmniej 1 godzina aktywności!
Ruch rozwija mięśnie, wpływa na
prawidłowy wzrost i kształt kości,
rozwija układ krążeniowo--
oddechowy, podnosi sprawność
i wydolność fizyczną. Korzystnie
wpływa na dobre samopoczucie.
Dlatego też spacerujcie w każdej

wolnej chwili, chodźcie scho-
dami, omijajcie windy, wy-

ciągnijcie rower, idźcie na
łyżwy, grajcie w piłkę,

pływajcie, tańczcie. 

R E K L A M A
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Zimą o urazy nietrudno,
zwłaszcza w ferie, gdy trze-
ba się wyszaleć po kilku in-

tensywnych miesiącach nauki.
W tym szaleństwie łatwo się za-
pomnieć, a wtedy bardzo łatwo
o urazy, a te czyhają na chodni-
kach, schodach, lodowisku, stoku
narciarskim, boisku czy w sali
gimnastycznej. Czasem niegroźna
wywrotka może mieć poważne
konsekwencje. W wyniku urazu
mogą zostać uszkodzone kości,
stawy czy ścięgna.
Dlatego też nie
lekceważmy
ani zwich-
nięć, skrę-
ceń, a tym
bardz ie j
złamań.

Skręcenie
Na taki uraz najbardziej najbardziej
narażony jest staw skokowy, ko-
lanowy oraz nadgarstek. Skręce-
nie stawu może spowodować
uszkodzenie torebki stawowej,
więzadeł chrząstki stawowej,
a w ekstremalnych przypadkach
nawet kości. Towarzyszy mu ostry
ból nasilający się przy ruszaniu,
krwiak i obrzęk. Chory, jeśli to staw
skokowy czy kolanowy, porusza się
z trudem. Objawy skręcenia przy-
pominają czasem objawy złama-
nia, dlatego też wątpliwości może
rozstrzygnąć badanie radiolo-
giczne. W skręceniach lekkich na
początek należy zastosować zim-
ne okłady. Spowodują, że zmniej-
szy się opuchlizna i obrzęk.
W każdym przypadku kończy-

nę należy unieruchomić, np. za
pomocą opaski elastycznej. Nale-
ży też udać się do lekarza, który

w razie potrzeby skieruje na za-
biegi fizjoterapeutycz-

ne.

Zwichnięcie
Zwichnięciu ręki,
kostki czy palca
towarzyszy silny
ból, opuchlizna
oraz krwiak.
Staw może
przyjmować
nienaturalną
pozycję. Cho-
ry nie może

wykonywać żadnych ruchów
w obrębie uszkodzonego stawu.
Warto pamiętać, że przy tym ura-
zie potrzebna jest lekarska inter-
wencja. Wszystkie bowiem zwich-
nięcia urazowe wymagają jak
najszybszego nastawienia przez
lekarza chirurga.

Złamanie
Złamanie to przerwanie ciągłości
kości. Towarzyszy mu silny ból, za-
sinienie, obrzęk, deformacja oko-
licy złamania. U dzieci najczęściej
dochodzi do złamania kości pisz-
czelowej, nadkłykciowego zła-
mania kości ramiennej i złamania
kości przedramienia. W przypad-
ku np. złamania nogi lub ręki trze-
ba z dzieckiem natychmiast udać
się do szpitala. By podczas po-
dróży uraz nie pogłębił się, nie-
zbędne jest unieruchomienie
uszkodzonej części ciała. Nie wie-
cie, co zrobić, wezwijcie karetkę.

Stłuczenia
Zwykle są skutkiem przewrócenia
się albo silnego uderzenia. Typo-
we objawy tej kontuzji to silny ból
i siniak. Co zrobić, by pomóc
choremu? Wystarczy zimny okład,
który zmniejszy krwawienie pod-
skórne i obrzęk. Siniaki powinny
się zagoić w ciągu 7–10 dni. Po
ustąpieniu obrzęku można za-
stosować ciepłe okłady — przy-
spieszą regenerację uszkodzo-
nych tkanek.

Ferie na temblaku
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Dowiedz się więcej:
ul. św. Wojciecha 3/3a lok. 13 w Olsztynie
tel. 89 307 00 27, 504 535 896
www.akademickieszkoly.pl
www.aksakursy.info

Polub nas na Facebooku: www.facebook.com/AksaOlsztyn

Rekrutacja trwa
Zapisz się już dziś!

Czekają na Ciebie wolne miejsca w:

s AkSA Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych

s AkSA Studium Policealne 
(administracja, BHP i inne) Jesteśmy z Wami

już 10 lat!Kursy i szkolenia z AkSA!
• maturalne • doradca zawodowy
• opiekun/ka • pracownik biurowy i inne



Zima spłatała figla, ale fe-
rie bez śniegu wcale nie
muszą oznaczać nudy. Do
dyspozycji dzieci są lodo-
wiska i sporty, do których
uprawiania nie potrzebu-
jecie białego puchu. Ale
nie tracimy też nadziei...
Kto wie, może zima jesz-
cze nas zaskoczy?  

Łyżwy nie tylko 
dla początkujących

Pamiętaj! Wchodząc na zamarznięte
jezioro czy staw, zawsze ryzykujesz.
Jazdę na łyżwach trenuj tylko na lo-
dowisku. W przypadku począt-
k u j ą c y c h
d z i e c i
n i e -
zbęd-

nym wyposażeniem
jest kask. Warto też wie-
dzieć, że na ślizgawkach obo-
wiązuje ruch jednokierunkowy. Nie
jeździmy w poprzek ani pod prąd.
Nie popisujcie się też jaskółkami i in-
nymi wymyślnymi figurami. Do
nauki z reguły przeznaczony jest śro-
dek lodowiska. Co jeszcze? Regu-
lamin nie wisi przy lodowisku dla
ozdoby, zanim zaczniecie się ślizgać
po lodzie, przeczytajcie go, żeby nie
poślizgnąć się na przepisach.

Saneczkowe szaleństwo
Nigdy nie wiadomo, kiedy powró-
ci zimowa aura ze śniegiem. Wte-

dy dzieci z radością skorzysta-
ją z uroków jazdy na sankach.

Ważne, by zjeżdżać z tras,
które są do tego 

wyznaczone. Wybierajmy górki
osiedlowe, w parkach. Za to trzy-
majmy się z dala od ruchliwych szos,
ulic i dróg, bo to może skończyć się
tragedią, podobnie jeśli górka koń-
czy się w pobliżu stawu, rzeki czy
jeziora. 

Kilka ważnych zasad 
saneczkowego 
szaleństwa. 

• Nie zachodzimy drogi zjeżdża-
jącym. Zanim zjedziemy z górki,
upewnijmy się, że nikt nie stoi na
trasie zjazdu. 
• Nie podchodzimy pod górkę od
strony zjazdu, by nie spowodować
kolizji. 
• W czasie jazdy zachowujmy
bezpieczną odległość od innych
uczestników zabawy. 
• Przed wyprawą warto spraw-
dzić stan techniczny sanek. Od-
stające listewki mogą być nie-
bezpieczne nie tylko dla spodni.

Pierwsze narty 
i nie tylko

Kiedy można nauczyć pociechy
jazdy na nartach? Wszystko zale-
ży od malucha. Na nartach po-

Aktywnie 
w czasie ferii
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trafią znakomicie
radzić sobie już
czterolatki. Jeśli
nauka jazdy na
nartach, to wy-

łącznie pod
okiem doświad-

czonego instruktora.
Obowiązkiem jest kask.

Jeśli śnieży, przydadzą się
też gogle. Cały sprzęt możemy
wypożyczyć. Ważna jest też kon-
dycja. Przed wyprawą na narty
dziecko trzeba przygotować. Ba-
sen, gimnastyka, tańce oraz inne
sporty pomogą przyswoić ruchy,
które okażą się przydatne w cza-
sie jazdy na nartach.

Bezpiecznie
na stoku

Narciarz powi-
nien zjeżdżać
z szybko-
ścią do-
stoso-

waną do
swoich umiejętności, rodzaju
trasy oraz pogody. Trzeba unikać

zatrzymania się na trasie
zjazdu. Jeśli trafi się upa-

dek, trzeba jak najszybciej
usunąć się z toru jazdy. Narciarz,
wjeżdżając na oznakowany
zjazd, musi upewnić się, czy nie
stwarza zagrożenia dla innych
uczestników. 

BEZPIECZNE FERIE NA WARMII I MAZURACH 21
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zaprasza na pierwsze w Olsztynie kryte lodowisko z wypożyczalnią łyżew, muzyką, szatnią
oraz bufetem z gorącymi napojami i posiłkami. Atrakcyjne ceny i zniżki dla dzieci, młodzieży

i studentów. Zapraszamy codziennie w godzinach 10:00 – 22:00 do Hotelu Manor przy 
ul. Kanarkowej 47 (Gutkowo), Olsztyn. Telefon: 89 524 17 00, www.manorhotel.pl

R E K L A M A



Narty na kółkach
Do uprawiania tego sportu nie po-
trzebujesz trasy narciarskiej. Wy-
starczy ścieżka rowerowa. Narto-
rolki to połączenie narty z rolkami.
Do samej płozy, nieco dłuższej od
samych wiązań, przyczepione są
kółka. Do zachowania równowa-
gi przydadzą się kijki. Do jazdy
idealna będzie płaska nawierzch-
nia. Nartorolki aktywizują prak-
tycznie wszystkie partie mięśni.
Warto zaopatrzyć się w ochrania-
cze na kolana oraz kask. By uchro-
nić dłonie, przydadzą się ręka-
wiczki zimowe lub rowerowe. 

Cykliści zimą
Tej zimy trafiła nam się iście wio-
senna aura. Jeśli nie spadnie
śnieg, można całą rodzinę za-
brać na ciekawą wyprawę ro-
werową. Idealna na taką wy-
cieczkę jest odzież termoak-
tywna, dzięki której nie mu-
simy zakładać ciężkich pucho-
wych kurtek. Głównym zadaniem
ubrań termicznych jest odprowa-
dzanie potu z powierzchni skóry.
Ma to ogromne znaczenie dla na-
szego komfortu cieplnego. Nie za-
pominajcie o kasku. Leśne ścież-
ki, szczególnie po przymrozkach,
mogą być oblodzone i śliskie.

Bieganie
Niektórzy

twier-
dzą,

że bieganie najle-
piej rozpocząć właśnie

zimą. Nie można zapo-
minać o właściwym ubio-
rze. Doświadczeni biega-

cze radzą: podczas biegania
w zimne dni najlepiej jest wdychać
powietrze nosem, a wydychać
ustami. Po zakończeniu treningu
poświęć kilka chwil na rozciąga-
nie. Dzięki temu uspokoisz od-
dech.

Rodzinna piłka
nożna
Ferie sprzyjają rodzinnemu spę-
dzaniu wolnego czasu. Aura za
oknem sprzyja uprawianiu dys-
cyplin drużynowych. A każda ro-
dzina może stać się silną repre-
zentacją na boisku. Do dyspozy-
cji najmłodszych są np. orliki ze
sztuczną nawierzchnią. Pamię-
tajcie o właściwym ubiorze i ter-
mosie z ciepłą herbatą. Na pew-
no się przyda.

A kiedy nie ma śniegu?

22 BEZPIECZNE FERIE NA WARMII I MAZURACH
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Od początku września do końca listopada 2014 roku strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń
związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 345 osób – 16! nie udało się
uratować. Dane te dotyczą skali całego kraju i mają pokazać, jak ważna jest prawidłowa –
bezpieczna eksploatacja urządzeń gazowych. 

O czym powinniśmy i musimy pamiętać:
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do
którego może dojść np., gdy zbyt szczelnie zamknięte są
okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to po-
wstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wy-
płynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do
pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić
możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do pa-

leniska (piecyka gazowego, kuchenki gazowej, kuchni
węglowej lub pieca kaflowego) oraz swobodny odpływ
spalin.

Jak uniknąć zatrucia czadem?
Aby tego uniknąć, należy pamiętać o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa:
• urządzenia, w których odbywa się proces spalania,

muszą być w pełni sprawne i użytkowane zgodnie z in-
strukcją producenta

• należy stosować tylko takie urządzenia, które posiadają
stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do
obrotu; przy zakupie żądajmy dokumentów zawierają-
cych informacje o specyfikacji technicznej oraz przezna-
czeniu i zakresie stosowania danego urządzenia

• nie zaklejajmy i nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych
w drzwiach i ścianach,

• w pomieszczeniach z kotłami gazowymi, piecykami czy
kominkiem nie należy stosować wentylatorów wy-
wiewnych i kratek wentylacyjnych z tzw. żaluzją

• przy wymianie okien na nowe należy sprawdzić po-
prawność działania wentylacji; nowe okna są bardzo
szczelne; należy wówczas często wietrzyć mieszkanie lub
pozostawiać okna w pozycji rozszczelnionej

• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdza-
nie szczelności przewodów kominowych, ich systema-
tyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania
dostatecznego ciągu powietrza; prawidłowość ciągu
powietrza można sprawdzić samodzielnie przez przyło-
żenie kartki papieru do kratki wentylacyjnej, jeśli kartka
nie przywrze do otworu, trzeba bezwzględnie skorzystać
z usług kominiarza

• często wietrzyć pomieszczenia, gdzie odbywa się proces
spalania

• nie lekceważyć objawów, które mogą być sygnałem, że
w pomieszczeniu znajduje się czad; jeśli wystąpią u nas
duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty,
oszołomienie, osłabienie, przyspieszone bicie serca –
należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy, i zasięgnąć porady lekarskiej

Warto też rozważyć montaż czujników (detektorów)
tlenku węgla, które wykrywają już minimalną (bez-
pieczną dla życia!) obecność tlenku węgla w powietrzu i
natychmiast to sygnalizują.

Leszek Kiński
Dyplomowany mistrz kominiarski

Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich 
Oddział w  Olsztynie
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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


