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Sezon letni trwa w najlepsze. Upalne dni sprzyjają spędzeniu wolnego czasu nad wodą.
W tym czasie sporo pracy mają policjanci, którzy dbają o bezpieczeństwo urlopowiczów.
Na wielu śląskich akwenach już od czerwca widoczne są łodzie Policji oraz innych służb.
Stróże prawa apelują przede wszystkim o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą.
Wakacyjne upały to doskonała okazja do wypoczywania nad wodą. W tym błogim czasie nie zapominajmy
jednak, że woda to przede wszystkim żywioł. Pamiętajmy, aby zachować zdrowy rozsądek: korzystać tylko z
kąpielisk strzeżonych przez ratowników i nie przeceniać swych umiejętności. Nigdy nie wchodźmy do wody
pod wpływem alkoholu. Co roku, mimo wielu apeli Policji, z całej Polski napływają informacje o kolejnych
utonięciach. Niestety również na Śląsku. Od początku roku w województwie śląskim utonęło już 12 osób.
Większość z nich znajdowała się pod wpływem alkoholu. Zadbajmy wspólnie, aby ten letni czas upłynął
bezpiecznie. Śląscy policjanci już przed wakacjami włączyli się w akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą”. Mundurowi odwiedzają miejsca wypoczynku, półkolonie, obozy itp. gdzie przypominają wszystkim
zasady bezpiecznego zachowania nad wodą.
Policyjni wodniacy w okresie letnim pełnią służbę na następujących zbiornikach wodnych: Pogoria III i IV,
Pławniowice, Sosina, Poraj, Zalew Rybnicki, Nakło-Chechło, Jezioro Goczałkowickie, Paprocany i Jezioro
Żywieckie oraz Międzybrodzkie.
Stróże prawa pełniący służbę nad wodą to osoby doświadczone, posiadające odpowiednie uprawnienia oraz
umiejętności. Od tego sezonu mundurowi wykorzystują nowe łodzie Kontra 450, o których pisaliśmy tutaj.
Pamiętajmy, że przede wszystkim to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo,
które największej mierze zależy od stosowania się do podstawowych zasad:
korzystajmy z kąpieli tylko w miejscach do tego przeznaczonych, które są odpowiednio oznakowane i
w których nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy;
przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń
ratownika;
nie wchodźmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark
i nogi - unikniemy wstrząsu termicznego;
nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu;
dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie bez nadzoru;

nie pływajmy na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych;
przebywając nad wodą zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może okazać się, że ktoś będzie
potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich
możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to niezwłocznie zaalarmujmy służby oraz inne osoby;
nie zapominajmy, że należy zadbać także o porządek w miejscu, w którym odpoczywamy.

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: tel. 601 100 100 (dla telefonów komórkowych)
Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112
Nie pozwólmy na to, aby wakacyjna beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim
i naszych bliskich!
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