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BEZPIECZE I SPOKOJNE FERIE 
/PORADNIK STRAŻY MIEJSKIEJ  DLA DZIECI I DOROSŁYCH/ 
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Szanowni Państwo! 
 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny biuletyn. Chcemy w nim zwrócić szczególną uwagę na 
zagrożenia występujące w okresie zimowym. 

 

Dorośli – opieka nad dziećmi 
Pamiętajmy: 
 
- jako dorośli musimy dbać aby dzieci nie uległy odmrożeniom i nie przemarzły; przed wyjściem 
dziecka na dwór sprawdzajmy temperaturę na zewnątrz - małe dzieci mogą bezpiecznie dla 
zdrowia przebywać na dworze jeżeli temperatura nie przekracza -5 stopni. 
- zapewnijmy dziecku odpowiednie ubranie (ciepła odzież, obowiązkowo szalik, czapka i 
rękawiczki) 
- przypominajmy dzieciom że nie wolno zjeżdżać z górek i pagórków ze spadkiem w stronę 
drogi lub rzeki  
-zachowajmy szczególną ostrożność podczas kuligu – brak opieki osób dorosłych, nadmierna 
prędkość mogą być przyczyną groźnych wypadków 
- tłumaczmy dziecku jakim niebezpieczeństwem grozi zabawa na ulicy i w jej pobliżu (przez cały 
rok – szosa to nie plac zabaw!)  
- zadbajmy o to, aby dziecko, które musi poruszać się po zmroku, nosiło elementy odblaskowe 

 ( przez cały rok!). Można je otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Straży Miejskiej). 
 

Z uwagi na bliskość Odry należy szczególnie uczulić dzieci na niebezpieczeństwo 
związane z nieprzemyślanymi zabawami w jej obrębie. Należy bezwzględnie zakazać 
dzieciom zabawy na zamarzniętej rzece i w jej okolicach! Jeżeli podczas przebywania na 
dworze zauważymy dzieci bawiące się nad rzeką należy natychmiast zwrócić im uwagę i 

poinformować Policję lub Straż Miejską – telefony: 112, 997 lub 986 

 
 

RADY DLA DZIECI 
Pamiętaj: 
 
- ślizgaj się tylko na przeznaczonych do tego ślizgawkach i lodowiskach (NIGDY nie ślizgaj się 
na zamarzniętych jeziorach, stawach, rzekach!!!) 
- NIE ZJEŻDŻAJ z górek których stok kończy się w miejscach niebezpiecznych (ulica, rzeka, 
ściana budynku, płot, itp.) 
- baw się w  miejscu dobrze widocznym i wolnym od jakichkolwiek wystających ze śniegu 
przedmiotów 
- zachowaj ostrożność podczas zjeżdżania na sankach: zawsze zjeżdżaj nogami do przodu, nie 
zjeżdżaj z górki na butach czy też łyżwach, nie zajeżdżaj drogi innym, nie zjeżdżaj ze stromych 
zboczy, nie popychaj, nie podkładaj nogi, nie wjeżdżaj w inne dzieci 
 
Jeżeli jednak znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji na lodzie: 
- jeśli lód zaczyna pękać, połóż się na nim, w celu rozłożenia ciężaru ciała, 
- kiedy lód się załamie: 

 zachowaj spokój 

 nie wykonuj zbędnych ruchów 

 złap się krawędzi lodu, wykonuj nogami ruchy pływackie do czasu aż ciało 
przyjmie pozycję poziomą, 

 wzywaj głośno pomocy 

 trzymaj się mocno rzuconego sprzętu ratowniczego 



 

                                                   Bezpiecznie na drogach 
 
Kierowco pamiętaj: 
 
- należy bardzo rygorystycznie podchodzić do obowiązku dostosowania prędkości jazdy do 
warunków drogowych; przewiduj sytuację na drodze z dużym wyprzedzeniem - zbliżając się do 
skrzyżowań czy zakrętów hamuj z wyczuciem i odpowiednio wcześniej .  
- zmień opony na zimowe (pamiętaj jednak, że przyczepność na drodze zimą jest zawsze dużo 
niższa!) 
- staraj się rozważnie reagować w przypadku wpadnięcia pojazdu w poślizg; (najlepiej 
wychodzenie z niewielkich poślizgów przećwiczyć w bezpiecznym miejscu, aby potem nie dać 
się zaskoczyć) 
 
 
Przygotowanie pojazdu i zimowe wyposażenie: 
 
- zadbaj o akumulator – sprawdź na stacji diagnostycznej stopień naładowania, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba – wymień na nowy  
- wymień płyn do spryskiwaczy na zimowy (brak płynu lub jego zamarzanie na szybie często 
uniemożliwia jazdę) 
- sprawdź stopień zamarzania płynu chłodniczego (najlepiej na stacji diagnostycznej) – jeżeli 
jest niewystarczający – koniecznie wymień (zimą temperatury mogą spaść nawet do -30 stopni) 
- w bagażniku przyda się mała łopata, skrobaczka do szyb oraz zmiotka do śniegu 
- przydadzą się też preparaty odmrażające szyby czy zamki (nie trzymaj odmrażacza do 
zamków w samochodzie!! Odmrażacz do zamków mieści się w kieszeni kurtki.) 
- jeśli często wyjeżdżamy poza miasto, warto zaopatrzyć się w łańcuchy śniegowe (przynajmniej 
na koła przenoszące napęd) 
- kiedy wybierasz się zimą w dłuższą podróż – koniecznie zatankuj auto do pełna, zabierz ze 
sobą latarkę, termos z gorącym napojem, koc i ciepłe ubranie dla siebie i pasażerów 
 

Kierowco pamiętaj!! 
Jeżeli nie masz koniecznej potrzeby jazdy zimą  
a warunki atmosferyczne są trudne - nie jedź! 

 
 

 
 

ŚNIEG 
 

Jesteś właścicielem (dzierżawcą, najemcą, administratorem) – musisz odśnieżać 

Kiedy spadnie śnieg, należy zająć się odśnieżeniem przynależnego do domu terenu. 
Prawo obliguje właścicieli (dzierżawców, najemców) nieruchomości do odśnieżania chodników 
z nią graniczących. Dlatego trzeba pamiętać, aby usunąć śnieg oraz posypywać w przypadku 
wystąpienia śliskości chodniki biegnące wzdłuż posesji. W przypadku uchylania się od tego 
obowiązku, sprawa może znaleźć swój finał w sądzie. Właściciel (dzierżawca, najemca, 
administrator) musi liczyć się z konsekwencjami wypadku na przyległym do jego posesji 
chodniku. Przykładowo - jeśli przechodzień złamie nogę pod naszym domem, na oblodzonym 
chodniku, wówczas będziemy musieli wypłacić mu odszkodowanie, zadośćuczynienie, a nawet 
rentę.  



W czasie ostrej zimy, obfitującej w opady śniegu, powinniśmy odśnieżać dach. 
Obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego, które nakazują utrzymanie budynku w 
należytym stanie technicznym, w tym usuwanie śniegu oraz sopli. Pamiętajmy, że kary mogą 
otrzymać nie tylko właściciele wielkich obiektów budowlanych, ale również właściciele domków 
jednorodzinnych. Poza tym to nie sankcje prawne są tutaj najważniejsze lecz nasze 
bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że każdy dach ma określoną wytrzymałość, a kiedy zostanie ona 
przekroczona – może się zawalić. Również zwisające z budynków nawisy lodowe ( „sople lodu”) 
stwarzają poważne zagrożenie dla mienia (pojazdów) a  przede wszystkim dla zdrowia i życia 
ludzi.  
 

Bezpieczne ogrzewanie i dogrzewanie pomieszczeń w 
sezonie zimowym 

Podczas długotrwałych silnych mrozów zdarza się, że system grzewczy budynku nie 
wystarcza do utrzymania w pomieszczeniach prawidłowej temperatury. W takich sytuacjach 
często różnymi metodami dogrzewamy mieszkania.  

 
Pamiętaj! 
 
- stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku w Polsce urządzenia grzewcze, 
- nie użytkuj elektrycznych urządzeń grzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na 
podłożu palnym, chyba że instrukcja wyraźnie na to zezwala, 
- przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do 
ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji, 
- jeżeli urządzenie należy podłączyć do przewodu dymowego – musi tego dokonać specjalista, 
który podłączając takie urządzenie jednocześnie sprawdzi, czy wentylacja jest sprawna i 
wystarczająca do bezpiecznego użytkowania takiego urządzenia (np.: popularne „kozy”) 
- nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych i nie naprawiaj ich sam - naprawę powierz 
wykwalifikowanemu serwisowi, 
- nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli  urządzenie nie jest 
przewidziane do samodzielnej pracy, 
- nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych, cieczy 
łatwopalnych, 
- stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające 
odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może 
uszkodzić piec, doprowadzić do zatkania lub rozszczelnienia przewodów spalinowych, a w 
konsekwencji do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia, 
- przewody dymowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku; 
kontrole powinien przeprowadzać kominiarz posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do 
tego typu prac. 
- nie składuj materiałów palnych obok pieca i innych urządzeń grzewczych, 
- nie stosuj elementów wystroju i wyposażenia wnętrz wykonanych z materiałów palnych w 
odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać 
się do temperatury przekraczającej 100°C, 
 
 
 
 
 

                                                                   Opracowanie: Straż Miejska w Słubicach, 2018 r. 


