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Przedstawiamy Pan stwu drugie wydanie biuletynu ” Bezpieczne Ferie–. Zawarte w
nim informacje stanowia zbior porad dotyczacych podstawowych warunkow zachowania
bezpieczen stwa przygotowanych przez przedstawicieli sżuz b administracji publicznej
wojewodztwa s laskiego.
Podobnie jak w poprzednim wydaniu nasze propozycje uwzgle dniaja zarowno
specyfike , wypoczynku w okresie ferii zimowych, jak i zagroz enia pojawiajace sie w miejscu
zamieszkania. Dlatego mamy nadzieje, z e nasze propozycje, niezalez nie od miejsca pobytu
oraz przyje tej przez Pan stwa formy spe dzenia zimowych urlopow i ferii, w istotnym stopniu
przyczynia sie do podniesienia poczucia bezpieczen stwa i pomoga uniknac wie kszos c
niebezpieczen stw i przykrych wydarzen .

Marszaóek Wojewo dztwa Slaskiego

Wojewoda Slaski

Jan Olbrycht

Lechosóaw Jarze bski

Bezpieczna Ulica ó Bezpieczny Dom
Niezalez nie od tego gdzie jedziesz,
pamie taj, z e musisz miec dokad wrocic.
W

czasie

zimowego

urlopu

pozostawione bez opieki mieszkania i
domy, cze sto padaja ofiara zżodziei
wykorzystujacych okres nieobecnos ci
wżas cicieli. Bezpieczen stwo Twojego
mieszkania to jednak nie tylko system
zabezpieczen

technicznych.

Nie

zapominaj, z e wżamania moz esz uniknac poprzez organizacje sasiedzkiej samoochrony.
Postaraj sie tak zaplanowac swoj urlop, by w kaz dej chwili na ulicy (korytarzu, klatce
schodowej), na ktorej mieszkasz byż obecny chociaz jeden z Twoich sasiadow. Ich obecnos c
nie tylko odstraszy potencjalnego zżodzieja, ale

rowniez moz e sie przydac w razie

nieoczekiwanej awarii w Twoim domu.
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• Unikaj rozmow z nieznajomymi osobami, ktore
wypytuja Cie o termin powrotu nieobecnego sasiada.
Nie daj sie zwies c. Zawsze pytaj o imie , nazwisko
oraz cel wizyty. Rzekomi kole dnicy, listonosz,
akwizytor lub nigdy przedtem nie widziany krewny
rodziny, moz e takz e okazac sie zżodziejem lub
oszustem !
• Pamie taj o utrzymaniu w nalez ytym porzadku
chodnikow i schodow przed domem. Ich oblodzenie
bywa nie tylko powodem zżaman i kontuzji, ale
rowniez wypadkow i kolizji drogowych. Nie lekcewaz
oblodzonej elewacji Twego domu. Spadajacy z dachu
sopel moz e ranic Ciebie lub przechodnia. Zaniedbujac
te obowiazki moz esz stac sie sprawca czyjegos
nieszcze s cia.
• Zwracaj uwage na nieznajome osoby, ktore cze sto i bez powodu ”kre ca sie – w pobliz u
mieszkania Twojego lub Twoich sasiadow. Podobnie traktuj niezapowiedziane wizyty
kominiarzy, ekipy remontowej itp. W ten sposob zżodzieje moga probowac ustalic
codzienne zwyczaje domownikow mieszkania, ktore chca okras c. Zżodziej przed
wżamaniem przeprowadza ”wywiad–. O swoich podejrzeniach powiadom niezwżocznie
Policje (tel. 997 lub tel. kom. 112).
• Nie zostawiaj klucza pod wycieraczka i nie powierzaj go osobom obcym lub mażo Ci
znanym.
• Pamie taj, aby poinformowac osobe , ktorej powierzasz opieke nad mieszkaniem kiedy
wrocisz i jak moz e sie z Toba skontaktowac podczas wyjazdu. Staraj sie telefonowac do
niej. Sprawdzaj czy nic sie nie dzieje i czy nie potrzebuje pomocy.
• Rozmawiaj ze swoim dzielnicowym i poinformuj go o swoich planach, ustaleniach,
ewentualnych podejrzeniach oraz propozycjach w organizowaniu samoobrony sasiedzkiej
ź ”Bezpieczne Podworko–, ”Bezpieczne Osiedle–,
”Bezpieczna
Gmina–,
”Bezpieczne
Miasto–.
Zorganizowane formy spożecznej samoochrony to
gwarancja bezpieczen stwa Twojego i Twoich bliskich.
• BadŚ ostroz ny przy uz ywaniu grzejnikow elektrycznych.
Najcze stszymi przyczynami poz arow w okresie
zimowym jest korzystanie z niesprawnych elektrycznych
urzadzen grzewczych badŚ pozostawianie bez dozoru
urzadzen nieprzystosowanych do pracy cażodobowej.
• Unikaj amatorskich przerobek, ”prowizorek– i
”modernizacji– domowych urzadzen (choinki) oraz
instalacji elektrycznej i grzewczej. Nieumieje tnie
przeprowadzone naprawy sa cze sta przyczyna zwarc w
instalacji elektrycznej.
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• Dbaj
o
droz nos c
przewodow
wentylacyjnych i kominowych !
Okres zimy to okazja do wzmoz onej
eksploatacji tradycyjnych sposobow
ogrzewania
mieszkan .
Zapchanie
przewodow kominowych bywa cze sta
przyczyna zatrucia czadem.
• Zwracaj uwage czy bawiace sie bez
opieki osob starszych dzieci nie
rozpalaja ognisk i nie strzelaja z petard
w sposob mogacy spowodowac poz ar.
• Jez eli zobaczysz dym lub ogien powiadom opiekunow i zadzwon do najbliz szej jednostki
straz y poz arnej. Po zgżoszeniu operatora powiedz gżos no i wyraŚnie co i gdzie sie pali oraz
czy na terenie obje tym poz arem sa zagroz eni ludzie albo substancje żatwo palne lub
niebezpieczne Jez eli tak, sprobuj opisac w ktorym znajduja sie miejscu. Podaj takz e swoje
imie i nazwisko oraz numer telefonu z ktorego dzwonisz. Nie odkżadaj sżuchawki dopoki
operator nie potwierdzi zgżoszenia.
• Jes li usżyszysz alarm. Upewnij sie , z e wszyscy zdaja sobie sprawe z groz acego
niebezpieczen stwa. Pomoz osobom, ktore maja trudnos ci w samodzielnym opuszczeniu
pomieszczenia. SprawdŚ czy nikt nie zostaż w s rodku.
• Opuszczajac pomieszczenie obje te poz arem przyjmij niska pozycje . Przy podżodze jest
niz sza temperatura i mniejsze zadymienie. Użatwi to oddychanie i poprawi widocznos c.
Jez eli nie mozesz opus cic pomieszczenia zamknij drzwi i uszczelnij je mokrym
re cznikiem. Pozostan przy oknie i czekaj na pomoc straz y poz arnej.
• Jez eli udziaż w gaszeniu poz aru nie zagraz a Twojemu bezpieczen stwu przystap do akcji
ratowniczej. Nie uz ywaj wody do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napie ciem. W
razie poz aru instalacji gazowej wyżacz dopżyw gazu a naste pnie schżadzaj otoczenie woda.
• Sżuchaj i staraj stosowac sie do porad Policji, Straz y Poz arnej, Pogotowia Ratunkowego
oraz Straz y Miejskiej. Przekazuj te informacje swoim bliskim i sasiadom. Wszelkie
nieprawidżowos ci mogace stac sie przyczyna poz aru lub utrudnic ewakuacje nalez y zgżosic
administracji
obiektu
i
niezwżocznie je usunac.
• Staraj sie nie gromadzic mebli
lub
innych
starych,
niepotrzebnych
rzeczy
na
korytarzu, klatce schodowej lub
balkonie.
Unikaj
takz e
montowania nadmiernej ilos ci
okratowan drzwi i okien. W razie
poz aru zbe dne przedmioty be da
utrudniac akcje ewakuacyjna
straz akom i spowoduja szybsze
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rozprzestrzenianie sie ognia.

Bezpieczny Urlop ó Bezpieczne Wczasy
Wyjazd na urlop to zawsze okazja do wypoczynku.
Niestety, nie wszyscy be da chcieli sprawic, aby ten czas
byż dla Ciebie tylko i wyżacznie okresem zabawy i
relaksu.

Podczas

zimowych

urlopow,

pochżonie ty

zwiedzaniem lub czekaniem w kolejce na wyciag
narciarski, żatwo moz esz stac sie ofiara przeste pcy.
Pamie taj, z e zimowe kontuzje i zżamania moga na dżugo
po urlopie unieruchomic Cie w domu, a chwila nieuwagi
w zatżoczonym miejscu moz e pozbawic oszcze dnos ci
kilku miesie cy pracy. W czasie urlopu dbaj wie c rowniez
i o to, bys po tygodniach zimowego szalen stwa mogż
zdrowo i bezpiecznie wrocic do swego domu.
•

Unikaj samotnych wyjs c w miejsca, w ktorych nigdy przedtem nie byżes i nie wiesz co
Cie moz e tam spotkac.

•

Imprezy wypoczynkowe wykupuj tylko u touroperatora lub pos rednika posiadajacego
wydane przez Wojewode zezwolenie na prowadzenie imprez turystycznych. Posiadanie
zezwolenia gwarantuje, iz oferent posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne,
zabezpieczenia materialne oraz wymagana prawem asekuracje na wypadek
nieprzewidzianych wydarzen .

•

Przy wykupywaniu usżugi turystycznej sprawdŚ czy podpisywana przez Ciebie umowa
zawiera: nazwe adres gżownego organizatora imprezy, numer zezwolenia na sprzedaz
usżug wypoczynkowych oraz nazwe ubezpieczajacego towarzystwa asekuracyjnego,
informacje dotyczace standardu wykupywanych s wiadczen oraz kosztow ponoszonych
przez uczestnika na miejscu realizacji usżug. Ustal rowniez czy w umowie sa informacje o
ubezpieczeniu
KL
i
NNW
wszystkich uczestnikow imprezy.

•

Uwaz aj
przy korzystaniu z
wygranych
w
konkursach
prowadzonych
bez
udziażu
Gornos laskiej
Izby
Turystyki
propozycjach wycieczek ! W wielu
wypadkach
atrakcyjne
oferty
wyjazdow sa proba naciagnie cia
klienta
na
zakup
produktu
watpliwej jakos ci i wysokiej cenie.
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•

Spacerujac staraj sie trzymac
wszystkie
wartos ciowe
przedmioty
nalez ycie
zabezpieczone przed zżodziejem.
Nie
trzymaj
portfela
(portmonetki) w widocznym
miejscu lub w tylnej kieszeni
spodni. Nie nos torby (torebki)
niedbale przerzuconej przez
ramie .

•

Nie rozstawaj sie ze swoja karta
kredytowa.
Wychodzac
na
zakupy lub do restauracji postaraj sie pobrac potrzebna kwote z bankomatu. Przebywajac
w miejscach publicznych (sklepy, kawiarnie) staraj sie unikac dokonywania rozliczen za
pomoca karty. Po skorzystaniu z karty, schowaj ja w taki sposob, aby nie staża sie żatwym
żupem zżodzieja. Staraj sie ukryc numer PIN swojej karty kredytowej.
•

Zwiedzajac, uwaz aj na be dacych w pobliz u ”pseudoturystow–. Kaz de zatżoczone miejsce
moz e okazac sie miejscem pracy kieszonkowca. Kieszonkowcy zawsze grasuja w takich
miejscach jak: dworce, przystanki autobusowe oraz s rodki komunikacji miejskiej.
Pamie taj! ” Okazja czyni zżodzieja–.

•

W czasie podroz y pociagiem unikaj przygodnych znajomos ci i pocze stunkow od
nieznajomych wspożpasaz erow. Staraj sie podroz owac w towarzystwie znanych Ci osob.
Unikaj pustych przedziażow. Nie zasypiaj, gdyz w ten sposob stracisz kontrole nad swoim
bagaz em. Porozmawiaj na ten temat ze swoimi wspożpasaz erami.

•

Okres zimy sprzyja zwie kszonej ilos ci kolizji drogowych. Pamie taj o tym, z e nadmierna
pre dkos c to niekontrolowany pos lizg, ktory moz e zakon czyc sie tragicznie.

•

Przed jazda samochodem zawsze staraj sie zaplanowac trase i pore przejazdu z
uwzgle dnieniem czasu jaki be dzie Ci potrzebny na dojazd do celu. Czujac znuz enie w
czasie prowadzenia pojazdu, zatrzymaj sie i zrelaksuj. Staraj sie jednak, aby postoj miaż
zawsze miejsce na parkingach, zajazdach, ws rod innych ludzi.

•

Zmiana opon letnich lub uniwersalnych na zimowe w znacznym stopniu zwie ksza
manewrowos c pojazdem w trudnych warunkach drogowych jakie wyste puja w czasie
zimy. Wyjez dz ajac w tereny gorskie,
nalez y pamie tac o zabraniu ze soba
żan cuchow przeciwpos lizgowych.

•

W czasie jazdy sżuchaj radia, ktore
jest Twoim przewodnikiem i
sprzymierzen cem
bezpieczen stwa
wszystkich
podroz nych.
Dzie ki
cze stym komunikatom nadawanym w
radiu
be dziesz
znaż
warunki
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atmosferyczne panujace na trasie, ktora jedziesz.
•

Prowadzac samochod badŚ ostroz ny przy zabieraniu autostopowiczow. Unikaj
zatrzymywania sie w miejscach wyludnionych i zabierania osob o podejrzanym
wygladzie. Jes li nie jestes pewien, z e nic Ci nie grozi zatrzymujac sie zablokuj drzwi i nie
wyżaczaj silnika.
•

Opuszczajac pojazd zawsze
pamie taj o zabraniu z niego
swoich
dokumentow,
wartos ciowych przedmiotow, a
ewentualne bagaz e staraj sie
ukryc w bagaz niku i sprawdŚ
zamknie cie szyb, drzwi, zażoz
blokade , wżacz alarm.

•

Przed wyjazdem za granice
sprawdŚ czy Twoj paszport jest
jeszcze waz ny i czy ktoras ze
stron nie jest uszkodzona.

•

Zawsze sprawdzaj, czy firma z ktora jedziesz organizoważa wyjazdy w latach
poprzednich. Sprobuj sie skontaktowac z osobami, ktore skorzystaży z jej usżug w zeszżym
roku. Wiarygodnos c firmy gwarantuje Twoje bezpieczen stwo.

•

Przebywajac w obcym kraju, staraj sie miec zawsze przy sobie numer telefonu albo adres
osoby lub instytucji, u ktorej przebywasz.

•

Jadac na narty lub na wycieczke w gory, sprawdŚ jakie warunki pogodowe panuja w
regionie, gdzie zamierzasz spe dzic swoj urlop. Nie ignoruj komunikatow ogżaszanych w
s rodkach masowego przekazu ! Pamie taj, z e nagża lawina lub gważtowna zamiec s niez na
moga utrudnic Ci terminowe dotarcie na miejsce wypoczynku lub powrot do domu.

•

Jez eli na obszarze, przez ktory be dziesz przejez dz ac wyste puja opady lub burze s niez ne w
ilos ciach stwarzajacych niebezpieczen stwo zasypania pojazdu na drodze, zaopatrz sie w
żopate , termos z goracym napojem oraz ciepży koc (s piwor). W przypadku zasypania
samochodu w terenie niezabudowanym nie wychodŚ z pojazdu. Jez eli masz przy sobie
telefon wezwij pomoc wybierajac numer 112. Zgżaszajac wezwanie podaj dokżadnie
swoje, imie i nazwisko, marke i numer rejestracyjny pojazdu oraz miejsce utkwienia
pojazdu.

•

Jez eli w czasie s niez ycy Twoj
pojazd ulegż zasypaniu stojac w
korku, nie czekaj bezczynnie na
wezwana pomoc. Porozmawiaj z
innymi kierowcami i razem
sprobujcie przesunac wszystkie
samochody na pobocze drogi.
Zgromadzenie pojazdow w jednym
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miejscu użatwi prace Policji i maszynom ods niez ajacym droge .

Bezpieczne Zimowisko ó Bezpieczny Obo z
Wypoczynek dzieci i mżodziez y szkolnej
w okresie wakacji letnich i ferii zimowych
stanowi dzis najbardziej powszechny i
wartos ciowy

rodzaj

zagospodarowania

czasu wolnego uczniow. Organizowane w
tym czasie roz ne formy wypoczynku,
oprocz niewatpliwej roli wychowawczej,
speżniaja ogromna role prozdrowotna w
stosunku do znacznej cze s ci dzieci i
uczacej sie mżodziez y. Dobrze zorganizowana kolonia czy oboz przyczyniaja sie do zżagodzenia,
a nawet do zlikwidowania wielu problemow zdrowotnych powstajacych w ciagu roku szkolnego.
Nie zapominaj, z e dzieci rowniez w czasie kiedy przebywaja z dala od domu moga potrzebowac
Twojej pomocy. Pamie taj tez , z e Twoje dziecko nie zawsze w peżni zdaje sobie sprawe z
groz acych mu niebezpieczen stw. Dlatego przed wyjazdem na zimowisko lub przed wyjs ciem na
podworko przypomnij mu o kilku zasadach bezpiecznej zabawy.

•

Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i mżodziez y moga byc
organizowane wyżacznie na terenach i w obiektach uprzednio do tego celu
zakwalifikowanych. Kwalifikacja obiektu odbywa sie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21stycznia 1997 r. w sprawie warunkow, jakie musza
speżniac organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mżodziez y szkolnej, a takz e zasad jego
organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z 1997 r.). Wymagania, ktorym
powinien odpowiadac obiekt, zawarte sa w karcie kwalifikacyjnej obiektu (terenu),
stanowiacej zażacznik do w/w rozporzadzenia.

•

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spożecznej z 4 listopada 1985 r. w
sprawie ksiaz ki kontroli sanitarnej (Dz.U. Nr 56, poz. 289) kaz da placowka wypoczynku
dziecie co-mżodziez owego zobowiazana jest do posiadania ksiaz ki kontroli sanitarnej.

•

Pozytywna opinia wżas ciwego dla danego terenu Inspektora Sanitarnego upowaz nia
organizatora wypoczynku do zgżoszenia placowki do Kuratorium Os wiaty, w terminie nie
poŚniej niz 14 dni przed rozpocze ciem turnusu.

•

Zgodnie z zażacznikiem nr 2 cytowanego na wste pie rozporzadzenia dzieci i mżodziez
wyjez dz ajaca na placowki wczasowe musza posiadac karte kwalifikacyjna,. W karcie
winna byc adnotacja rodzicow o stanie zdrowia dziecka, oraz wyniki przegladu
higienicznego przeprowadzonego przez piele gniarke (higienistke szkolna).
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•

Na terenie wojewodztwa s laskiego koordynatorami czynnos ci majacych na celu
zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i mżodziez y sa upowaz nieni
przedstawiciele Slaskiej Wojewodzkiej oraz Miejskich i Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych.

•

Przed wyjazdem dziecka, sprawdŚ kto i gdzie organizuje jego pobyt. Dowiedz sie czy ktos
ze znajomych nie wysżaż na zimowisko w to samo miejsce swoich dzieci w latach
poprzednich i popros , z eby podzieliż sie z Toba swoja opinia.
•

Ustal, czy wychowawcy i
opiekunowie
maja
odpowiednie
kwalifikacje.
Zapoznaj sie z programem
pobytu i zastanow sie czy jest
on zgodny z oczekiwaniami
Twoimi i Twojego dziecka.
Kaz dy z wychowawcow musi
posiadac s wiadectwo lekarskie
wystawione w ksiaz eczce
zdrowia dla celow sanitarno ź
epidemiologicznych
(wpis
potwierdzajacy zdolnos c do

pracy i data naste pnego badania).
•

Ferie Twojego dziecka w nieznanym Ci towarzystwie moga sprzyjac kontaktom z
narkotykami, przedstawicielami sekt oraz pedofilami. W razie jakichkolwiek podejrzen
nawiaz kontakt z Policja.

•

Jez eli stwierdzisz, z e Twoje dziecko ma kontakt z sekta, postaraj sie zebrac jak najwie cej
informacji o grupie, do ktorej nalez y dziecko. ProwadŚ dziennik wydarzen , zbieraj
wycinki z prasy, nazwiska, adresy, numery telefonow osob, ktore sa powiazane z grupa.

•

Unikaj wre czania dziecku pienie dzy. Zamiast nich podaruj dziecku osobiste nieznacznej
wartos ci (album z fotografiami, kalendarz z zaznaczonymi datami urodzin i uroczystos ci
rodzinnych). Nie oddawaj dziecku z adnych oryginalnych dokumentow.

•

Utrzymuj kontakt z dzieckiem. Czżonkowie rodziny musza miec s wiadomos c, z e do siebie
nalez a. W czasie rozmow z dzieckiem staraj sie mowic o rzeczach, nie zwiazanych z sekta
(o planach z yciowych, wspolnym hobby, wspomnieniach rodzinnych, ulubionej muzyce).

•

Przed wyjazdem Twojego dziecka autobusem, z adaj skontrolowania pojazdu i jego
kierowcy przez funkcjonariuszy sżuz by Ruchu Drogowego najbliz szej jednostki Policji.
Pamie taj, z e co roku Policja prowadzi akcje ”zimowisko–. Rowniez jej dos wiadczenia i
wiedza moga Ci pomoc w bezpiecznym zorganizowaniu wypoczynku dla najmżodszych.

•

Uczul swoje dziecko na zagroz enia jakie niosa ze soba: wchodzenie na lod oraz jazda na
żyz wach po zamarznie tych stawach, rzekach lub sadzawkach. Przypomnij Swemu
dziecku, z e jazda na sankach z przydroz nych gorek prowadzacych wprost na jezdnie lub
tory kolejowe moz e skon czyc sie tragedia.
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•

Po przyjeŚdzie do miejsca wypoczynku zbadaj czy znasz drogi i wyjs cia ewakuacyjne z
budynku, w ktorym mieszkasz, czy na korytarzach nie ma przeszkod utrudniajacych
ewakuacje i czy na terenie budynku znajduja sie urzadzenia gas nicze.

•

Poruszajac sie w obre bie drogi
nalez y pamie tac, iz be dac ubrany
w jasna odziez lub posiadajac
elementy odblaskowe jest sie
lepiej widocznym. Jazda na
sankach lub nartach w rejonie
ulic i drog moz e skutkowac
najechaniem przez pojazdy.
Ciagnie cie sanek z dziecmi za
pojazdami
do
tego
nie
dostosowanymi, powoduje w
kaz dym przypadku zagroz enie
dla tych dzieci i innych
uz ytkownikow drog.

•

Przewoz enie dzieci w pojazdach samochodowych wyposaz onych w pasy bezpieczen stwa,
w fotelikach ochronnych lub innych urzadzeniach do przewozu dzieci moz e cażkowicie
wykluczyc, w razie zaistnienia zdarzenia drogowego powstanie jakichkolwiek obraz en
ciaża u tych dzieci.

•

W czasie zimy szybko zapadajacy zmrok jest przyczyna wielu potracen dzieci idacych
sżabo os wietlonymi poboczami. Przypomnij Swojemu dziecku o podstawowych zasadach
bezpieczen stwa na drodze oraz dopilnuj, aby jego ubior byż oznakowany emblematami
s wiatżoodblaskowymi.

•

Przestrzegaj swoje dziecko przed kontaktami z
dzikimi zwierze tami i waże sajacymi sie bezpan skim
psami, ktore moga roznosic ws cieklizne lub dotkliwie
pogryŚc. W razie kontaktu ze zwierze ciem zachowaj
spokoj, nie biegnij, nie probuj go pogżaskac, nie patrz
mu w oczy, przyjmij pozycje ”z ożwia–. Jes li ujrzysz
waże sajace sie i wygżodniaże zwierze ta, powiadom o
tym Policje lub Straz Miejska.

•

Jez eli Twoje dziecko nigdzie nie jedzie, postaraj sie
zapewnic mu wypoczynek w jego rodzinnej
miejscowos ci. Sprobuj skorzystac z zorganizowanych
form opieki nad dziecmi w mies cie podczas ferii
(”Ferie w mies cie–, ”Zima w mies cie– itp.).
Informacji szukaj w urze dach gmin, klubach
osiedlowych, domach kultury lub s rodkach
masowego przekazu.
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Bezpieczne Go ry
Podczas zimy najcze stszym miejscem
wypoczynku sa pożoz one w gorach
schroniska i pensjonaty. Dotychczasowe
dos wiadczenia wskazuja jednak, z e w
dalszym ciagu nie zdajemy sobie sprawy
z niebezpieczen stw jakie niesie ze soba
brak przygotowania i lekcewaz enie siż
natury. Co roku nawet Tatry, Beskidy i
Sudety sa miejscem, gdzie brawura i
brak wyobraŚni jest cze sta przyczyna nieszcze s c i tragedii. Dlatego idac w gory, pamie taj o
bezwzgle dnym przestrzeganiu zasad bezpieczen stwa oraz stosuj sie do rad przewodnikow
gorskich i ratownikow Gorskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
•

Przed wyjs ciem na narty upewnij sie , z e Twoj sprze t narciarski jest w peżni sprawny.
SprawdŚ czy Twoje wiazania i buty gwarantuja Ci ochrone przed kontuzja. Pamie taj, z e
wiazanie jest wtedy bezpieczne, gdy jest prawidżowo ustawiona siża wypie cia. Jazda bez
ski ź stopow jest niedozwolona, ze wzgle du na bezpieczen stwo innych uz ytkownikow
stoku narciarskiego; jazda na nartach zabezpieczonych paskami jest dopuszczalna, lecz
niewskazana ze wzgle du na moz liwos c urazu wżasna narta.

•

Wybieraj dla siebie takie trasy i stoki, abys zawsze panoważ nad szybkos cia. Jazde
dostosuj do swoich narciarskich umieje tnos ci, pogody, rodzaju i stanu trasy. Zjez dz aj tak,
abys nie stanowiż zagroz enia dla innych i siebie samego.

•

Nie zatrzymuj sie nigdy w poprzek rasy, w przewe z eniach i na zakre tach. Jez eli upadniesz
ź wstan jak najszybciej. Lez ac naraz asz sie na ryzyko najechania przez innego
uz ytkownika stoku.

•

Wyprzedzaj w takiej odlegżos ci, abys nie ograniczaż wyprzedzanemu swobody ruchu. Na
trasie zjazdowej moz na poruszac sie tylko na nartach i na desce snowboardowej. Pieszym
i saneczkarzom oraz turystom na rowerach gorskich ź wste p wzbroniony.

•

Nie hażasuj ! Rozchodzace sie w gorach echo moz e byc powodem lawiny a ponadto
zakżoca spokoj zwierzat i innych turystow.

•

Nie zapominaj o ciepżym i nieprzemakalnym ubraniu. Nagże zażamania pogody sa
cze stym wrogiem nieprzygotowanego turysty.

•

Nie wchodŚ do nieznanych Ci jaskin , nawet tych z pozoru bezpiecznych. Moz e sie
okazac, z e znalazżes sie wżas nie nad kilkumetrowa studnia. Wie kszos c jaskin o pionowych
rozwinie ciach jest doste pna tylko przy pomocy technik linowych
ZARZA D WOJEW ODZTWA S LA SKIEGO
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•

Idac w gory poinformuj gospodarza domu, w
ktorym mieszkasz lub najbliz sza grupe
ratownikow GOPR o trasie, ilos ci uczestnikow
oraz terminie i godzinie powrotu.

•

Nie sugeruj sie czasem pokonania danej trasy
podawanej w przewodnikach. Rzeczywista
szybkos c przemieszczania sie jest zawsze
zalez na od Twoich moz liwos ci fizycznych,
warunkow pogodowych i posiadanego przez
Ciebie sprze tu turystycznego.

•

Staraj sie aby Twoj ubior miaż jaskrawe kolory
odroz niajace sie od otaczajacego Cie podżoz a. W
razie wypadku pozwoli to na żatwe odszukanie
przez ratownikow.

•

Wchodzac do jaskini pamie taj, z e wyloty jaskin
sa oblodzone. Przed wejs ciem do jaskini
zapoznaj sie z jej planem. Podziemne korytarze
moga miec roz ne stopnie trudnos ci i moga byc drogami rozwinie ciu poziomym lub
pionowym. Idac korytarzem moz esz nagle znaleŚc sie nad kilkunastometrowa studnia.
•

Nie ryzykuj jes li nie jestes pewien: swych moz liwos ci, stopnia trudnos ci wybranej trasy
lub warunkow pogodowych.

•

Dbaj o kondycje . Jez eli Twoje umieje tnos ci jazdy na nartach sa niewystarczajace,
skorzystaj ze szkolenia pod okiem instruktora narciarskiego. Na kursie umieje tnos c jazdy
na nartach opanujesz szybciej i poprawniej. Prawidżowe opanowanie ewolucji
narciarskich zapewni Ci wie ksza przyjemnos c i bezpieczen stwo na stoku. Szkolenie
moz na wykonac tylko w wyznaczonych miejscach. Najcze s ciej na obrzez ach tras i
polanach.

•

Jes li nie jestes pewien warunkow jakie panuja na trasie lub jej stopnia trudnos ci,
skontaktuj sie z najbliz sza siedziba GOPR lub schroniskiem PTTK. Ratownicy i
przewodnicy gorscy moga Ci pomoc wybrac trase odpowiednia do Twoich oczekiwan i
umieje tnos ci.

•

Nie idŚ nigdzie sam ! Unikaj jednak wspinaczki w przypadkowych zespożach. Nigdy nie
wiesz jaki poziom przygotowania prezentuje nieznajomy. Stosuj zasade ograniczonego
zaufania. Nie korzystaj z punktow asekuracyjnych podejrzanego pochodzenia.

•

Pamie taj o cażodobowym dyz urze i telefonie alarmowym GOPR. Jez eli moz esz weŚ ze
soba telefon komorkowy (tel. ratun. GOPR Ń 985). Dla sieci GSM Plus i IDEA oraz
telefonow stacjonarnych pożaczenia sa realizowane bezpąatnie. Be dac s wiadkiem
wypadku zaalarmuj GOPR podajac miejsce wypadku, okolicznos ci wypadku, objawy
urazu i stan poszkodowanego.
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Pamietaj, nie jestes sam !
Nad zapewnieniem bezpieczen stwa Twojego i Twojej rodziny czuwa wiele instytucji, do
ktorych zawsze moz esz zwrocic sie z pros ba o pomoc. Nie obawiaj sie skontaktowac z
nimi, w kaz dym przypadku, gdy nie jestes pewien swojego bezpieczen stwa lub jakos ci
oferowanych Ci usżug. Korzystaj z wszelkich powszechnie doste pnych Środeż informacji o
organizatorach wypoczynku. W razie stwierdzenia uchybien lub niesolidnos ci wykupionych
usżug, nie zwlekaj z powiadomieniem podmiotow wżas ciwych do ich kontroli. Dzie ki
Twojej pomocy byc moz e ktos inny uniknie przykrej niespodzianki.
•

Jez eli chcesz sprawdzic czy organizator turystyczny jest rzetelnym partnerem dowiedz sie ,
czy jego dane figuruja w Centralnym Rejestrze Zezwolen Organizatorow Turystyki
i Pos rednikow Turystycznych.
CENTRALNY REJESTR ZEZWOLEN ORGANIZATOROW TURYSTYKI I
POS REDNIKOW TURYSTYCZNYCH
Ministerstwa Gospodarki
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00 Ń 507 Warszawa
tel. (022) 693 Ń 46 Ń 47

•

Dla obszaru wojewodztwa s laskiego rejestr pos rednikow i organizatorow turystycznych
dziażajacych na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewode Slaskiego prowadzi
Wydziaż Spraw Obywatelskich Slaskiego Urze du Wojewodzkiego w Katowicach.

WYDZIAĘ SPRAW OBYWATELSKICH S LASKIEGO URZE DU WOJEWODZKIEGO
ul. Jagiellon ska 25
40 Ń 032 Katowice
( (032) 255 Ń 24 Ń 34
•

Rowniez Izby Turystyczne prowadza weryfikacje biur, ktore pragna przynalez ec do Izby.
Czżonkowie Izby dziażaja na rynku od minimum dwoch lat i sa biez aco informowani przez
Zarzad Izby o obowiazujacych przepisach. Izba prowadzi takz e informacje na temat
watpliwos ci wynikżych w trakcie realizacji usżug wypoczynkowych.
GORNOS LA SKA IZBA TURYSTYKI
ul. Mariacka 1
40 Ń 014 Katowice
tel./fax: (032) 781 Ń 95 Ń 52
Adres internetowy: biuro@git.katowice.pl
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S LA SKIE KURATORIUM OS WIATY
Slaskie Kuratorium Os wiaty koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizacje wypoczynku
dzieci i mżodziez y na obszarze wojewodztwa w okresie ferii letnich i zimowych. W tym
czasie przeprowadza takz e kontrole os rodkow wypoczynkowych. Na terenie wojewodztwa
s laskiego dziażaja wizytatorzy ds. wypoczynku Slaskiego Kuratorium Os wiaty. Ich zadaniem
jest biez aca kontrola placowek zajmujacych sie organizacja wypoczynku. Nie obawiaj
skontaktowac sie z nimi w kaz dym przypadku raz acego naruszenia warunkow prawidżowego
organizowania wypoczynku dzieci i mżodziez y.
Koordynator akcji ” Bezpieczne Ferie 2002– Ń Wizytator ds. Wypoczynku
mgr Barbara Pietrzak

NUMER ALARMOWY: (032) 200 Ń 21 Ń 71
telefon czynny caąa dobe - po godz. 1530 zgąoszenia przyjmuje Centrum Zarza dzania
Kryzysowego Wojewody S la skiego.
LP.

1.

DELEGATURA

IMIE I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

WIZYTATORA

KONTAKTOWEGO

43-300 BielskoźBiaża

mgr Barbara Kalinowska

(033) 813 ź 69 ź 52

ul. Piastowska 44

mgr Anna Faber

(033) 812 ź 26 ź 45

mgr Anna Olbrycht
mgr Mażgorzata Dudy
2.

42ź200 Cze stochowa

mgr Anna Rabe da

(034) 324 ź 50 ź 31

ul. Waszyngtona 4/8
3.

44ź100 Gliwice

(034) 365 ź 65 ź 31

mgr Ewa Bujdo

(032) 231 ź 29 ź 41

mgr Boz ena Sochacka

(032) 254 ź 43 ź 83

mgr Krystyna Pie tak

(032) 422 ź 38 ź 02

ul. Barlickiego 23
4.

40-859 Katowice
ul. Gliwicka 181

5.

44-200 Rybnik
ul.3 ź Maja 27

6.

41-200 Sosnowiec

Raciborz 415 ź 33 ź 94
mgr Andrzej Kre giel

(032) 266 ź 06 ź 77

ul. Krzywa 2
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•

W przypadku wykupienia usżug wypoczynkowych dla dzieci i mżodziez y zawsze z adaj
przedstawienia Ci wydanego przez Slaskie Kuratorium Os wiaty zas wiadczenia o
zgżoszeniu placowki wypoczynku dla dzieci i mżodziez y w 2002 roku. Zas wiadczenie to
gwarantuje, z e sprawdzono karte kwalifikacyjna obiektu przez Stacje Sanitarno ź
Epidemiologiczna, Straz Poz arna oraz Wojta/Burmistrza. Posiadanie takiej karty
gwarantuje rowniez , z e sprawdzone zostaży kwalifikacje pracownikow i kierownika
placowki, a takz e zatwierdzono plan pracy z dziecmi i mżodziez a.

Katowice, dn. .......................................

ZAS WIADCZENIE
o zgżoszeniu placowki wypoczynku zimowego dla dzieci i mżodziez y w 2002 r.
zimowego/letniego
Slaski Kurator Os wiaty w Katowicach, zgodnie z Ł 6, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunkow, jakie musza speżniac organizatorzy wypoczynku
dla dzieci i mżodziez y szkolnej, a takz e zasad jego organizowania i nadzorowania /Dz.U. Nr 12, poz. 67; Dz.U.
Nr 18, poz. 102/

zaswiadcza, ze
forma wypoczynku....................................................................................................................................
miejsce lokalizacji placowki.....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
/dokżadny adres, nr telefonu/

czas trwania:
od.............................do.............................dla............................uczestnik ow
od.............................do.............................dla............................uczestnik ow
od.............................do.............................dla............................uczestnik ow
od.............................do.............................dla............................uczestnik ow

zostaż .... zgżoszon. ....przez.........................................................................................
/nazwa i adres organizatora/

Niedopeżnieni warunkow wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej spowoduje
zawieszenie funkcjonowania lub likwidacje placowki / Ł 16, ust. 1 Rozporzadzenia MEN z dnia 21
stycznia 1997 r./.
Jednoczes nie, zgodnie z dyspozycja Ł 15 cytowanego Rozporzadzenia, Slaski Kurator Os wiaty
zastrzega sobie realizacje nadzoru pedagogicznego. Organizator zobowiazany jest zapewnic warunki
funkcjonowania placowki oraz zatrudnic stosownie przygotowana kadre pedagogiczna.

......................................................................
/podpis osoby upowaznionej przez Slaskiego Kuratora Os wiaty/

Do wiadomos ci:
Kuratorium Os wiaty w:........................
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P O L I C J A
Jak co roku Policja Slaska prowadzi
dziażania

prewencyjne

”Zimowisko–,
zapewnienie

pod

ktorej

nazwa

celem

bezpiecznego

jest

wypoczynku

dzieci i mżodziez y na terenie wojewodztwa
s laskiego. Koordynatorami tych czynnos ci
w

Komendach

Komendach

Miejskich
Powiatowych

Policji

i

Policji

wojewodztwa s laskiego sa specjalis ci ds.
nieletnich, do ktorych nalez y sie zwracac w sprawie ewentualnych spotkan z mżodziez a,
celem przeprowadzania pogadanek zawierajacych elementy wiedzy wiktymologicznej,
bezpiecznego wypoczynku, bezpieczen stwa w ruchu drogowym oraz problematyki
uzalez nien .

TELEFON ALARMOWY 997
S LA SKA KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
ul. Jo zefa Lompy 19
( (032) 200 Ń 14 Ń 47 / 251 Ń 38 Ń 72
fax (032) 200 Ń 12 Ń 43
LP.

JEDNOSTKA

1.

KPP Bedzin

STOPIEN , IMIE I
NAZWISKO
asp.szt. Dariusz Kaczmarek

2.

KMP Bielsko Ń Biaąa

nadkom. Edward Przeciszowski

3.

KMP Bytom

podkom. Rafaż Pniewski

4.

KMP Chorzo w

podkom. Ireneusz Rupik

5.

KPP Cieszyn

sierz . Iwona Wajda

6.

KMP Czestochowa

podkom. Halina Anton czak
nadkom. Zbigniew Ke pa

NR TEL.
(032) 267-40-12
w. 232
(033) 812-17-52
(032) 281-32-27
w. 232
(032) 249-45-80
w. 264
(033) 852-41-09
w. 288
(034) 369-13-37
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7.

KMP Da browa Go rnicza

st.sierz . Wojciech Baranek

8.

KMP Gliwice

asp. Adam Lidner

9.

KMP Jastrzebie Zdro j

nadkom. Jadwiga Mazur

10.

KMP Jaworzno

asp. Krzysztof Siedlin ski

11.

KMP Katowice

mż.asp. Anna Wis niewska

12.

KPP Kąobuck

sierz . szt. Alina Borkowska

13.

KPP Lubliniec

st. asp. Jan Wojsa

14.

KPP Mikoąo w

st. sierz . Grzegorz Rudek

15.

KMP Mysąowice

asp. Tomasz Galin ski

16.

KPP Myszko w

asp. Ryszard Leman ski

17.

KMP Piekary S la skie

asp. szt. Jerzy Kmuk

18.

KPP Pszczyna

mż. asp. Tomasz Papla

19.

KPP Racibo rz

mż. asp. Grzegorz Wieczorek

20.

KMP Ruda S la ska

podkom. Mieczysżaw Cydzik

21.

KMP Rybnik

kom. Aleksandra Nowara

22.

KMP Siemianowice S l.

mż. asp. Artur Banas kiewicz

23.

KMP Sosnowiec

st. sierz . Michaż Gruszczyn ski

24.

KMP S wietochąowice

st. asp. Stanisżaw Chabrzyk

25.

KMP Tychy

kom. Urszula Durczyn ska

26.

KPP Wodzisąaw S l.

kom. Bogdan Polak

27.

KMP Zabrze

mż. asp. Marek Wypych

28.

KPP Zawiercie

kom. Danuta Markut

29.

KMP Zory

post. Kamil Siedlarz

30.

KPP Zywiec

mż.asp. Wojciech apczyn ski

(032) 262-20-01
w. 332
(032) 339-92-00
w. 397
(032) 473-75-55
w. 245
(032) 616-30-61
w. 216
(032) 200-22-58
(034) 317-24-71
w. 202
(034) 356-32-36
w. 201
(032) 738-494-3 do
4 w.19
(032) 222-23-15
w. 294
(034) 313-23-96
(032) 287-22-30
w. 276
(032) 210-40-91
w. 228
(032) 415-34-00
w. 269
(032) 244-38-71
w. 277
(032) 422-10-91
w. 204; 206
(032) 220-33-94
w. 205
(032) 292-18-81
w. 236
(032) 245-31-16
w. 263
(032) 222-73-011
w. 215
(032) 456-20-01
w. 207
(032) 271-20-81
do 5 w. 269
(032) 672-20-51
w. 252
(032) 435-19-25
w. 254
(033) 86-10-301
w. 209
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WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE
W czasie ferii zimowych aktualne pozostaja
zagroz enia zwiazane z przebywaniem nad
akwenami

Na

z yczenie

instytucji

(szkoży,

wodnymi.

zainteresowanych

przedszkola, urze dy miast i gmin, OSiR ź y)
czżonkowie

Wodnego

Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego moga przeprowadzac
pogadanki na temat bezpieczen stwa na lodzie i
w wodzie.
ZARZA D WOJEWODZKI WOPR
ul. Pawąa 6/6,
40 Ń 008 Katowice
tel/fax: (032) 253 Ń 61 Ń 58

ADRES Ń TELEFON
L.P. ODDZIAĘ /DRUZYNA
WOPR
ul. 11 Listopada 7
1. BE DZIN
42 ź 500
ul. Powstan cow Warszawskich 30/10
2. BYTOM
41 ź 900,
tel. 81 ź 76 ź 08
Pl. Powstan cow Sl. (Miejski Zakżad Kap.)
3. CHORZOW
41 ź 500
ul. J. Kusocin skiego 4 (hala sportowa)
4. CHRZANOW
32 ź 500,
tel. 623 ź 30 ź 86
Pl. Wolnos ci 7A (pżywalnia)
5. CIESZYN
43 ź 400
ul. A. Grottgera 70
6. GLIWICE
44 ź 100,
tel. 231 ź 47 ź 61
7. JASTRZE BIE ZDROJ ul. Harcerska 14B (Urzad Miejski)
44 ź 335
ul. Pawża 6/6
8. KATOWICE
40 ź 008,
tel. 253 ź 61 ź 58
ul. Szpitalna 8
9. KNUROW
44 ź 190,
tel. 236 ź 96 ź 96
ul. Powstan cow 54
10. LUBLINIEC

GODZINY OTWARCIA
_
czwartek

16.00 ź 18.00

sobota
niedziela

8.00 ź 9.30
8.00 ź 9.30
_
_

pon.-piatek 17.00 ź 20.00
poniedziażek 16.00 ź 18.00
poniedziażek 16.00 ź 18.00
czwartek
16.00 ź 18.00
wtorek
18.00 ź 19.00
czwartek
18.00 ź 19.00
_

ZARZA D WOJEW ODZTWA S LA SKIEGO
Urza d Marszaąkowski Wojewo dztwa S la skiego - Wydziaą Edukacji i Nauki

18

S LA S K I URZ A D W O JEW ODZKI
Wydziaą Zarza dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnosci i Spraw Obronnych.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

42 ź 700
ul. A. Mickiewicza 2
OLKUSZ
32 ź 300
ul. Bytomska 159
PIEKARY S LA SKIE
42 ź 640,
tel. 287ź 35 ź 50
ul. Kozielska 19 (Szkoża Mistrzostwa Sport.)
RACIBORZ
47 ź 400
ul. Pokoju (kryta pżywalnia)
RUDA S LA S KA.
41 ź 711,
tel. 48 ź 62 ź 11
ul. T. Kos ciuszki 45
RYBNIK
44 ź 200,
tel. 422 ź 65 ź 99
ul. K. Sniadeckiego 11 (Pżywalnia Miejska)
SIEMIANOWICE S l.
41ź 100,
tel. 228 ź 04 ź 15
ul. 1 Maja 21/23
SOSNOWIEC
41 ź 200,
tel. 292 ź 36 ź 68
TARNOWSKIE GORY ul. J. Korczaka 23 (OSiR)
42 ź 600
ul. Edukacji 9 (MOSiR)
TYCHY
43 ź 100
WODZISĘ AW S LA SKI ul. Pszowska 92
44 ź 370
tel. 45 ź 63 ź 33
AWF
Katowice
AWF KATOWICE

22. MOSiR KATOWICE
23. ZABRZE
24. ZORY
25. ZAWIERCIE

ul. Mżyn ska 1
40 ź 032
Pl. Krakowski 10A ( aŚnia Miejska)
41 ź 800
ul. Wodzisżawska 5
44 ź 240
ul. M. Skżodowskiej 19 (Gimnazjum nr 3)
42 ź 400

_
s roda

17.00 ź 19.00
_

codziennie

18.00 ź 20.00

poniedziażek 15.00 ź 18.00
czwartek
15.00 ź 18.00
_
piatek

18.00 ź 19.00

czwartek

17.00 ź 19.00

s roda

18.00 ź 19.00
_
_
_

s roda
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GO RSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE
Bezpieczen stwa turystow w gorach i jaskiniach strzez e
Gorskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jadac w gory
pamie taj, aby przed kaz dym wyjs ciem znac lokalizacje
najbliz szej stacji ratunkowej GOPR. Jez eli masz ze soba
telefon komorkowy wpisz do jego pamie ci numer najbliz szej
dyz urki GOPR, ktora obszarem swego dziażania obejmuje
teren twojej wycieczki. Zgodnie z rozporzadzeniem w
sprawie

okres lenia

warunkow

bezpieczen stwa

osob

przebywajacych w gorach, pżywajacych, kapiacych sie i
uprawiajacych sporty wodne wycieczki piesze lub narciarskie
oraz treningi organizowane na terenach gorskich, lez acych na
obszarach parkow narodowych i rezerwatow przyrody, a
takz e powyz ej 1000 m.n.p.m. moga prowadzic tylko gorscy przewodnicy turystyczni. Wszystkie
imprezy turystyczne i sportowe organizowane na terenach obje tych bezpos rednia dziażalnos cia
TOPR i GOPR powinny byc zgżoszone najbliz szej stacji ratownictwa co najmniej 14 dni przed
terminem rozpocze cia imprezy.

TELEFON ALARMOWY GOPR Ń 985
Centralna Stacja Ratunkowa Grupy Beskidzkiej GOPR
ul. Debowa 2
Szczyrk 43 Ń 370
Adres internetowy: http://www.petex.bielsko.pl/goprbes
( (033) 817 Ń 85 Ń 36 / 829 Ń 69 Ń 00
fax: (033) 829 Ń 69 Ń 04

Centralna Stacja Ratunkowa Grupy Jurajskiej GOPR
Podlesice 5
Kroczyce 42 Ń 345
Adres internetowy: http://www.progres.zabrze.pl/gopr Ń jura/
( (034) 315 Ń 20 Ń 99 / 315 Ń 20 Ń 00
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LP. LOKALIZACJA DYZURKI GOPR

TELEFON

1.

Schronisko

OKRES
FUNKCJONOWANIA
Cażodobowo

_

Cażodobowo

(032) 877-51-05

Cażodobowo

(033) 858-68-01

Cażodobowo

(033) 854-22-50

8 ź 17

(033) 855-37-15

9.00 ź 17.00

(033) 861-3141
kom. 602605969
(033) 817-82-08

9.00 ź 17.00

(033) 853-64-84

9.00 ź 17.00

(033) 853-61-12

9.00 ź 17.00

_

9.00 ź 17.00

(033) 817-87-40

9.00 ź 17.00

(033) 814-36-16

9.00 ź 17.00

14.

Stacja Ratunkowa Debowiec
Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Szczyrk Hala Posrednia

(033) 817-87-40

9.00 ź 17.00

15.

Stacja Ratunkowa Hala Skrzyczen ska

(033) 817-87-40

9.00 ź 17.00

16.

Stacja Ratunkowa Istebna Ząoty Gron

kom. 602793261

9.00 ź 17.00

17.

Stacja Ratunkowa Szczyrk Jaworzyna

_

9.00 ź 17.00

18.

Stacja Ratunkowa Wisąa Kiczory

(033) 855-27-85

9.00 ź 17.00

19.

Stacja Ratunkowa Zawoja Kolisty Gron

_

9.00 ź 17.00

20.

Stacja Ratunkowa Koniako w Ochodzita
Dolna stacja wyciagu
Stacja Ratunkowa Korbielo w Solisko

(033) 855-71-50

9.00 ź 17.00

_

9.00 ź 17.00

Stacja Ratunkowa Leskowiec
Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Magurka Wilkowicka
Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Wisąa Malinka Cienko w

(033) 872-16-94

9.00 ź 17.00

(033) 817-04-21

9.00 ź 17.00

(033) 855-36-32

9.00 ź 17.00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

21.
22.
23.
24.

Stacja Ratunkowa Klimczok
200 m od schroniska PTTK
Stacja Ratunkowa Hala Miziowa
200 m od schroniska PTTK
Stacja Ratunkowa Markowe Szczawiny
obok schroniska PTTK
Stacja Ratunkowa Brenna Wegierski
Dolina We gierski
Stacja Ratunkowa Czantoria
Dolne stanowisko wyciagu
Stacja Ratunkowa Przysąop
Pod Barania Gora ź Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Hala Lipowska
Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Beskid Biąa
Wyciag narciarski
Stacja Ratunkowa Bąotny
Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Brenna Centrum
Dolne stanowisko wyciagu
Stacja Ratunkowa Ciecina
Dolne stanowisko wyciagu
Stacja Ratunkowa Szczyrk Cyrna
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25.

Stacja Ratunkowa Korbielo w Szczawiny

(033) 861-24-20

9.00 ź 17.00

26.

(033) 864-41-39

9.00 ź 17.00

34.

Stacja Ratunkowa Przegibek
Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Przyąeko w

(033) 863-86-09

9.00 ź 17.00

27.

Stacja Ratunkowa Rycerka Dolna

_

9.00 ź 17.00

28.

Stacja Ratunkowa Rzyki Praciaki
Stacja pos rednia wyciagu
Stacja Ratunkowa Wisąa Soszo w

_

9.00 ź 17.00

(033) 855-28-32

9.00 ź 17.00

(033) 855-32-52
(033) 855-32-04
(033) 814-40-47

8.00 ź 17.00

32.

Stacja Ratunkowa Stozek
Dolna stacja wyciagu
Stacja Ratunkowa Szyndzielnia
Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Jaszowiec

_

9.00 ź 17.00

33.

Stacja Ratunkowa Ustron Poniwiec

(033) 854-43-64

9.00 ź 17.00

34.

Stacja Ratunkowa Wielka Racza
Schronisko PTTK
Stacja Ratunkowa Zawoja Mosorne

(033) 861-20-15

9.00 ź 17.00

_

9.00 ź 17.00

(033) 864-63-05

9.00 ź 17.00

38.

Stacja Ratunkowa Zwardon
Sżuz ba zawieszona z winy gestorow wyciagu
Stacja Ratunkowa Polany

_

9.00 ź 17.00

39.

Stacja Ratunkowa Zawoje Czatoza

_

9.00 ź 17.00

40.

Stacja Ratunkowa Skrzyczne

(033) 864-63-05

8.00 ź 17.00

41.

Stacja Ratunkowa Meszna

_

9.00 ź 17.00

29.
30.
31.

35.
37.

9.00 ź 17.00

FEDERACJA KOĘ PRZEWODNICKICH WOJEWODZTWA S LA SKIEGO
Bezpieczen stwo w gorach i na szlakach turystycznych gwarantuje fachowa opieka przewodnikow
turystycznych. W przypadku planowania wycieczki z grupa dzieci lub mżodziez y pamie taj, aby nad
bezpieczen stwem grupy czuważ nie tylko opiekun, ale rowniez wykwalifikowany przewodnik.
Informacji na temat przewodnikow i zakresu oferowanych usżug udziela Federacja Koż
Przewodnickich Wojewodztwa Slaskiego
ul. Mieczysąawa Karąowicza 17
40 Ń 145 Katowice
( (032) 258 Ń 51 Ń 69
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S LA SKA WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Osoby ubiegajace sie o zatrudnienie w w/w placowkach powinny odpowiadac wymaganiom
okres lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 1958 r. w sprawie warunkow
zdrowia wymaganych ze wzgle dow sanitarno ź epidemiologicznych od osob wykonujacych
niektore zaje cia zarobkowe (Dz.U. Nr 56, poz. 275 z poŚniejszymi zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spożecznej z dnia 24 wrzes nia 1980 r. w sprawie
zapobiegania szerzenia sie schorzen jelitowych przez nosicieli. Wzorem lat ubiegżych Inspekcja
Sanitarna prowadzi dziażania zmierzajace do przygotowania odpowiednich warunkow higienicznozdrowotnych i warunkow bezpieczen stwa we wszystkich placowkach wypoczynku oraz czuwa nad
prawidżowa ich realizacja.
ul. Raciborska 39
40 Ń 957 Katowice
( (032) 251 Ń 52 Ń 11
LP.

STACJA SANITARNO Ń IMIE I NAZWISKO
EPIDEMIOLOGICZNA

NUMER

INSPEKTORA

TELEFONU

1.

MSSE Bielsko Ń Biaąa

Jozefa A. Olszowska

(033) 814 ź 30 ź 62

2.

MSSE Bytom

Joanna Marczewska

(032) 281 ź 12 ź 57

3.

MSSE Chorzo w

Barbara Bruczyn ska

(032) 241 ź24 ź 94

4.

PSSE Cieszyn

Jadwiga Musiaż

(033) 281 ź 12 ź 57

5.

MSSE Czestochowa

Ewa Orzechowska

(034) 241 ź 24 ź 94

6.

MSSE Da browa Go rnicza Zdzisżawa Omylin ska

7.

MSSE Gliwice

Janina Stachurska

(032) 362 ź 83 ź 52

8.

MSSE Jaworzno

Maria Chowaniec

(032) 262 ź 38 ź 12

9.

MSSE Katowice

Zofia Pasich

(032) 231 ź 75 ź 58

10.

PSSE Kąobuck

Alicja Debudaj

(034) 616 ź 31 ź 62

11.

PSSE Lubliniec

Krystyna Podles ka

(034) 251 ź 03 ź 09

12.

PSSE Myszko w

Jolanta Gurbaża

(034) 313 ź 13 ź 05

13.

PSSE Racibo rz

Gabriela Fojcik

(032) 415 ź 25 ź 46

14.

MSSE Ruda S la ska

Danuta Balcer

(032) 340 ź 038 ź 45

15.

MSSE Rybnik

Romana Bezuch

(032) 422 ź 33 ź 12

16.

MSSE Sosnowiec

Jolanta Dus

(032) 266 ź 28 ź 23

(032) 852 ź 01 ź 95
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17.

MSSE Tychy

Gabriela Niedziela

(033) 227 ź 56 ź37

18.

PSSE Wodzisąaw S la ski

Stefania Saczewska

(032) 455 ź 16 ź 27

19.

PSSE Zawiercie

Teresa Zapadka

(032) 672 ź 34 ź 91

20.

PSSE Zywiec

Mażgorzata Miodon ska

(033) 861 ź 21 ź 37

S LA SKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH I NOWYCH RUCHACH
RELIGIJNYCH ” KANA–
Okres ferii zimowych to czas zwie kszonej aktywnos ci sekt i
subkultur

mżodziez owych.

Pozostawione

bez

kontroli

rodzicow dzieci i mżodziez staja sie cze sto mimowolnymi
ofiarami ich negatywnego oddziażywania. Aby temu zapobiec
Slaskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach
Religijnych prowadzi biez aca informacje o zagroz eniach,
jakie niesie ze soba kontakt z sekta. Slaskie Centrum
Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych
organizuje rowniez szkolenia i prelekcje, ktorych celem jest
przekazanie podstawowej wiedzy na temat sekt oraz
metodach obrony przed destrukcyjnym oddziażywaniem tego
typu organizacji. Tematy spotkan adresowane sa zarowno do
uczniow jak i nauczycieli, takz e do psychologow i
pedagogow szkolnych.

Plac Ksiedza Szramka 4
40 Ń 043 Katowice
( (032) 253 Ń 04 Ń 55
fax (032) 253 Ń 04 Ń 56

TELEFON ZAUFANIA: 0501 Ń 487 Ń 344
Adres internetowy: infsekt@kana.silesia.tp.pl
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PAN STWOWA

STRAZ

POZ ARNA
Organizatorzy

zorganizowanego

wypoczynku

dzieci i mżodziez y, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia
1997 roku w sprawie warunkow jakie musza
speżniac

organizatorzy

mżodziez y

szkolnej,

wypoczynku
a

takz e

dzieci

zasad

i

jego

organizowania i nadzorowania (Dz.U. 1997 r., Nr
12, poz. 67), przed zgżoszeniem do Slaskiego
Kuratorium Os wiaty placowki, w ktorej ma sie odbywac letni wypoczynek musi uzyskac
pozytywna opinie wżas ciwej miejscowo komendy miejskiej lub powiatowej Pan stwowej Straz y
Poz arnej. Upowaz nieni funkcjonariusze PSP w ustalonym terminie przeprowadzaja czynnos ci
kontrolno ź rozpoznawcze. W przypadku jakichkolwiek watpliwos ci, co do sposobu zabezpieczenia
przeciwpoz arowego obiektu, w ktorym przebywaja dzieci, moz esz nawiazac bezpos redni kontakt ze
straz akiem zajmujacym sie prowadzeniem czynnos ci kontrolno ź rozpoznawczych, najbliz szej
miejskiej lub powiatowej komendy Pan stwowej Straz y Poz arnej.

TELEFON ALARMOWY 998
S LA SKA KOMENDA WOJEWODZKA PAN STWOWEJ STRAZ Y POZ ARNEJ
ul. WITA STWOSZA 36
40 Ń 952 Katowice
( (032) 251 Ń 88 Ń 41
fax (032) 251 Ń 92 Ń 82

LP

KOMENDA PSP

ADRES

TELEFON

1.

KP PSP Bedzin

ul. Modrzejewska 74

(032) 267 ź 50 ź 31

2.

KM PSP Bielsko ź Biaąa

Plac Ratuszowy 9

(033) 816 ź 64 ź 13

3.

KM PSP Bytom

ul. Straz acka 3

(032) 281 ź 20 ź 47

4.

KM PSP Chorzo w

ul. Katowicka 123

(032) 241 ź 10 ź 08

5.

KP PSP Cieszyn

ul. Limanowskiego 7

(033) 825 ź 11 ź 06

6.

KM PSP Czestochowa

ul. W. Sikorskiego 82/94

(034) 361 ź 55 ź 21
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(032) 262 ź 32 ź 62

7.

KM PSP Da browa Go rnicza ul. Podlesie 2

8.

KM PSP Gliwice

ul. Wrocżawska 1

(032) 231 ź 18 ź 85

9.

KP PSP Jastrzebie Zdro j

ul. Wżadysżawa Jagieżży 4

(032) 476 ź 30 ź 21

10.

KM PSP Jaworzno

ul. Krakowska 22

(032) 616 ź 20 ź 96

11.

KM PSP Katowice

ul. Wojewodzka 11

(032) 616 ź 20 ź 96

12.

KP PSP Kąobuck

ul. Cze stochowska 45

(034) 251 ź 00 ź 82

13.

KP PSP Lubliniec

ul. Sokoża 13

(034) 353 ź 18 ź 00

14.

KP PSP Mikoąo w

ul. Bolesżawa Prusa 7

(032) 226 ź 02 ź 60

15.

KM PSP Mysąowice

ul. Straz acka 7

(032) 222 ź 20 ź 91

16.

KP PSP Myszko w

ul. Jana Pawża II 11

(034) 313 ź 115 ź 41

17.

KM PSP Piekary S la skie

ul. Kalwaryjska 62

(032) 288 ź 68 ź 94

18.

KP PSP Pszczyna

ul. Gornos laska 7

(032) 210 ź 20 ź 81

19.

KP PSP Racibo rz

ul. W. Reymonta 8

(032) 415 ź 21 ź 07

20.

KM PSP Ruda S la ska

ul. Straz acka 10

(032) 244 ź 70 ź 60

21.

KM PSP Rybnik

ul. Sw. Jozefa

(032) 422 ź 22 ź 77

22.

KM PSP Siemianowice S l.

ul. Kazimierz Pużaskiego

(032) 228 ź 23 ź 64

23.

KM PSP Sosnowiec

ul. Klimontowska 21

(032) 265 ź 04 ź 01

24.

KM PSP S wietochąowice

ul. Wojska Polskiego 14

(032) 243 ź 90 ź 41

25.

KP PSP Tarnowskie Go ry

ul. Gornicza 36

(032) 285 ź 42 ź 21

26.

KP PSP Tychy

ul. Niepodlegżos ci 230

(032) 227 ź 20 ź 11

27.

KP PSP Wodzisąaw S la ski

ul. Pszowska 68

(032) 456 ź 10 ź 08

28.

KM PSP Zabrze

ul. P. Stalmacha 22

(032) 271 ź 20 ź 29

29.

KP PSP Zawiercie

ul. Les na 12

(032) 672 ź 16 ź 15

30.

KM PSP Zory

ul. Folwarecka 48

(032) 434 ź 54 ź 38

31.

KP PSP Zywiec

ul. Objazdowa 2

(033) 861 ź 24 ź 13

WYDZIAĘ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOS CI
i SPRAW OBRONNYCH
•

W kaz dej sytuacji gdy potrzebujesz informacji o warunkach bezpieczen stwa, moz esz skorzystac
z porad mieszczacych sie na stronie internetowej Wydziażu Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony
Ludnos ci i Spraw Obronnych Slaskiego Urze du Wojewodzkiego.

NASZ ADRES INTERNETOWY: htpp://www.katowice.uw.gov.pl
ZARZA D WOJEW ODZTWA S LA SKIEGO
Urza d Marszaąkowski Wojewo dztwa S la skiego Ń Wydziaą Edukacji i Nauki

26

