
Burmistrz Lipian, Główny specjalista ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, 

Komendant Komisariatu Policji w Lipianach, Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach, 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lipianach, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Lipianach oraz Dyrektor Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach, 

w ramach wspólnej akcji „Bezpieczne Wakacje 2022” wzorem lat ubiegłych przypominają: 

 

Wkrótce po raz ostatni zabrzmi szkolny dzwonek. Dla  uczniów oznacza on początek długo 

wyczekiwanych wakacji.  Nad ich spokojnym przebiegiem na terenie naszej gminy, czuwać będą 

lipiańscy policjanci rozpoczynający akcję BEZPIECZNE WAKACJE. 

Już teraz apelujemy do dorosłych i opiekunów- zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo swoich 

pociech, zapewnijcie im odpowiednią opiekę, rozmawiajcie z nimi o potencjalnych zagrożeniach 

i czuwajcie nad bezpiecznym spędzaniem  przez nie wolnego czasu – jego nadmiar oraz 

niedostateczna opieka ze strony dorosłych, to prosta droga  do nieszczęścia.  

Kontrolujcie także dzieci spędzające czas przed monitorem komputera, treści jakie tam poznają 

oraz osoby z którymi  nawiązują kontakt.  Pamiętajmy, że wakacje  to czas  wzmożonej 

aktywności przestępców działających w sieci.  

Żaden urlop nie zwalnia nas od myślenia o bezpieczeństwie własnym  i naszych pociech. 

Nim wyjedziemy na wymarzony urlop,  warto przypomnieć sobie podstawowe zasady 

bezpieczeństwa.  

Przed wyjazdem z domu zabezpieczmy mieszkanie, pamiętając że: 

• Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest …. życzliwy sąsiad, 

• Przed wyjazdem poprośmy zaprzyjaźnionego sąsiada lub członków rodziny, aby zaopiekowali 

się naszym mieszkaniem, raz na jakiś czas otworzyli okna i zapalili światło wieczorem. 

Poprośmy, aby zabierali z wycieraczki gazetki reklamowe, 

• Pamiętajmy o zamknięciu drzwi i okien, a w budynkach wolnostojących – także okien 

dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez 

które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu, 

• Nie nagłaśniajmy informacji o planowanym dłuższym wyjeździe (portale społecznościowe), 

• Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów lub znacznej ilości 

gotówki, 

• Pamiętajmy, by zakręcić zawory z wodą i gazem. 

Bezpieczeństwo w drodze na wypoczynek 

• Przed wyjazdem sprawdźmy: stan techniczny pojazdu (działanie świateł, sprawność układu 

hamulcowego i jezdnego), wyposażenie auta (trójkąt, gaśnica) oraz, czy zabraliśmy potrzebne 

dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz ważny dowód rejestracyjny), 

• Przed podróżą nie pijmy alkoholu, bądźmy wypoczęci i wyspani, 

• Zaplanujmy trasę podróży oraz bezpieczne miejsca do odpoczynku, 

• W czasie jazdy korzystajmy z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewoźmy w fotelikach, 

• Dostosujmy prędkość jazdy do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i drogowych, 

• Pamiętajmy o stosowaniu zasady "ograniczonego zaufania" do innych uczestników ruchu, 

szczególnie wobec pieszych i kierujących jednośladami, którzy nie zawsze są na drogach 

widoczni. 

Pamiętajmy o zabezpieczeniu samochodu 

• Korzystajmy z parkingów strzeżonych, 

• Jeżeli nie mamy takiej możliwości, parkujmy auto zawsze w miejscach dobrze oświetlonych, 

blisko ulicy, 

• Sprawdźmy, czy pozamykaliśmy okna i drzwi. Włączmy autoalarm, 



•Nie zostawiajmy wewnątrz wartościowych przedmiotów. 

  

 

Bezpieczny wypoczynek nad wodą 

  

• Korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych, 

• Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu, 

• Ani na chwilę nie spuszczaj z oczu, znajdujących się pod Twoją opieką dzieci, 

• Gdy idziesz do wody, nie proś o popilnowanie rzeczy przygodnie poznanych osób - taka 

sytuacja często kończy się ich utratą, 

• Po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie - rób to stopniowo, aby 

uniknąć wstrząsu termicznego, 

• Nie skacz do płytkiej wody oraz do zbiorników o niezbadanym dnie - taki skok może 

zakończyć się urazem kręgosłupa i nieodwracalnym kalectwem, 

• Wypływając łódką, kajakiem, rowerem wodnym lub żaglówką sprawdźmy ich stan techniczny, 

np.: czy w środku nie ma wody, dziur i połamanych elementów kadłuba, czy sprawne są wiosła, 

żagle i inny osprzęt, 

• Upewnijmy się, czy na wyposażeniu jest sprawny sprzęt ratunkowy. Sprawdźmy, czy 

kamizelka ratunkowa zgodnie z adnotacją wagową zamieszczoną na niej, odpowiada naszej 

wadze, czy osoby, które zabieramy na pokład potrafią pływać. W przeciwnym razie 

obowiązkowo powinny one włożyć kamizelki ratunkowe, 

• Przed wypłynięciem poinformujmy znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz 

o przewidywanej porze powrotu, 

• Zabierzmy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, zabezpieczony w wodoszczelnym 

i pływającym futerale oraz gwizdek, za pomocą którego w razie potrzeby wezwiemy pomoc 

Dziecko w domu 

• Dziecko do 10 roku życia nie powinno samo zostawać w domu! Dzieci trochę starsze mogą 

zostawać same, ale na krótko i pod warunkiem, że wiedzą, gdzie są rodzice, znają do nich numer 

telefonu i potrafią się z nimi skontaktować w razie potrzeby, 

• W domu, w widocznym miejscu, zostawmy kartkę z numerami telefonów do krewnych, 

zaufanych sąsiadów i na Policję. Dziecko powinno wiedzieć, że może dzwonić tam zawsze, gdy 

czuje się zagrożone, 

• Uprzedźmy dziecko, że kiedy jest samo w domu i ktoś puka do drzwi, nie może nikomu 

otwierać. Nie powinno też zdradzać, że jest bez opieki, 

• Przypominajmy dziecku, że kiedy oddala się z domu lub miejsca zabawy, musi poinformować  

o tym osobę dorosłą, 

• Uczulajmy, by nasza pociecha nie ulegała namowom obcych osób i ich atrakcyjnym ofertom 

spędzenia wolnego czasu. 

Bezpieczeństwo podczas prac polowych 

• Uczulaj i pilnuj najmłodszych, aby nie wchodzili do strefy prac polowych, 

• Jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym upewnij się, że maszyny rolnicze są sprawne 

technicznie, odpowiednio zabezpieczone, a ich użycie nie spowoduje tragedii, 

• Każde uruchomienie kombajnu lub ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej 

upewnij się, że w pobliżu nie bawią się dzieci, 

• Nie przewoź dzieci na maszynach rolniczych, nawet na podwórku, 

• Nie podejmuj pracy po spożyciu alkoholu, 



• Nie proś dziecka o pomoc przy pracach za szkodliwymi substancjami (nawozy, rozpuszczalniki, 

smoła itp.). 

Dziecko na obozie lub kolonii 

• Sprawdź, kto organizuje pobyt dziecka i czy ma ku temu odpowiednie kwalifikacje. Poproś 

organizatora o przedstawienie zezwolenia na zorganizowanie wypoczynku, informacji na temat 

zakwaterowania i wyżywienia, opieki medycznej i przygotowania pedagogicznego kadry, 

• Przypominaj dziecku o konieczności zachowania ostrożności w kontaktach z poznanymi na 

obozie osobami, 

• Uświadamiaj i ostrzegaj dziecko o niebezpieczeństwie, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy, 

alkohol, pamiętając, że wakacje sprzyjają pierwszym z nimi kontaktom, 

• Przestrzegaj dziecko przed kontaktem ze zwierzętami, które mogą być nosicielami wścieklizny. 

  

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzymy niezapomnianych wrażeń,  wspaniałych  

i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 


