
  Numery alarmowe przydatne również w czasie wakacji – Elżbieta Wąchadło 

Numery alarmowe w Polsce zostały ustalone w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne oraz w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. 

Łącznie obydwa akty ustaliły 14 numerów alarmowych, w tym 1 wspólny numer alarmowy 

dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz 13 numerów 

alarmowych, alarmowych interwencyjnych i alarmowych informacyjno-koordynacyjnych 

składających się z 3 cyfr o strukturze "9XYZ.  

 112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer 

alarmowy) 

 983 – pogotowie weterynaryjne 

 984 – ratownictwo wodne 

 985 – ratownictwo morskie i górskie 

 986 – straż miejska (nie we wszystkich miastach) 

 987 – centrum zarządzania kryzysowego 

 991 – pogotowie energetyczne 

 992 – pogotowie gazowe 

 993 – pogotowie ciepłownicze 

 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne 

 995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert 

 996 – Centrum Antyterrorystyczne 

 997 – Policja (obsługiwany przez centrum powiadamiania ratunkowego) 

 998 – straż pożarna 

 999 – pogotowie ratunkowe 

Trzycyfrowe numery skrócone wybiera się bez żadnych poprzedzających je cyfr (np. numeru 

operatora (NDS) czy numeru kierunkowego – wskaźnika strefy numeracyjnej (WSN)).  

Na mocy ustawy Prawo telekomunikacyjne dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić użytkownikom końcowym swojej sieci, w 

tym korzystającym z aparatów publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi. 

Wszystkie te numery muszą być czynne i ich obsługa musi przyjmować zgłoszenia 

całodobowo.  

Polskie prawo telekomunikacyjne nie pozwala na stosowanie innych trzycyfrowych numerów 

specjalnych poza wymienionymi powyżej.  

Inne numery do służb powołanych lokalnie do niesienia pomocy, pełniące funkcję numerów 

alarmowych:  

 19 282 – pogotowie dźwigowe, 

 19 285 – pogotowie komunikacji miejskiej, 

 601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (WOPR), 

 601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR), 

 506 260 784 – Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

 22 474 00 00 - Straż Ochrony Kolei 
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Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia swojego lub cudzego – K.Pietryszko 

 

 Kochani!  

 Okres wakacji to czas, gdy bardziej niż zwykle jesteśmy narażeni na różne 

niecodzienne sytuacje, często zagrażające naszemu zdrowiu i życiu. Może się zdarzyć 

również i tak, że Nam bezpośrednio nic nie będzie zagrażało, ale będziemy świadkami 

krzywdy lub nieszczęścia drugiego człowieka. Warto wtedy wiedzieć, jak możemy pomóc 

drugiej osobie i jak powinniśmy się zachować.  

 Większość z Was miała okazję uczestniczyć w organizowanym w naszej szkole 

szkoleniu z pierwszej pomocy. Na lekcjach również podejmowane były tematy dotyczące np. 

bezpiecznych ferii zimowych i innych. Zatem ten temat nie jest Wam obcy.  

 W związku z tym w ramach przypomnienia proponuje Wam dzisiaj kilka 

edukacyjnych bajek i filmów. One najlepiej pokażą Wam, jak się zachować w sytuacjach 

zagrożenia życia.  

 

1) ,,Bezpieczne zachowania”:  

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug&t=10s 

2) Piosenki i film edukacyjny o numerach alarmowych:  

https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0&t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=17DXQSW3wmU&t=31s 
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 Pierwsza pomoc /M. ToczyńskaOżóg/  

 Zbliżają się wakacje, będziemy więcej czasu spędzać na wolnym powietrzu, 

wyjeżdżać, przebywać u rodziny. Każdy z nas może stać się świadkiem jakiegoś 

wypadku, wskutek którego komuś trzeba będzie udzielić pomocy. Dlatego  

przypominam Wam dzisiaj podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy:  

 Zbliżając się do miejsca zdarzenia, uważnie je obserwuj pod kątem 

własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa poszkodowanych, zawsze 

bezpieczeństwo ratownika jest sprawą nadrzędną.  

 Oceń sytuację, z jaką masz do czynienia – czy jest to wypadek 

komunikacyjny, pożar, porażenie prądem, wyciek gazu lub innych 

toksycznych substancji – i w razie potrzeby zawiadom odpowiednie służby 

(policję, straż pożarną, pogotowie gazowe itp.).  

 Jeśli jest to możliwe, zabezpiecz miejsce zdarzenia, np. podczas wypadku 

drogowego wystaw trójkąt ostrzegawczy lub zastaw miejsce własnym 

samochodem. 

 Oceń liczbę ofiar i ich stan – czy są przytomni? Czy się poruszają? Czy 

oddychają? (zwróć szczególną uwagę na osoby niepor uszające się i 

niewzywające pomocy, gdyż to one mogą być w najcięższym stanie).  

 Koniecznie wezwij pomoc  – jeśli nie jesteś sam, możesz to zlecić innej 

osobie. W celu wezwania pogotowia ratunkowego dzwonimy na nr 112 lub 

999. 

Obejrzyjcie film: https://youtu.be/1vNb-https://youtu.be/1vNb-ZN8PicZN8Pic 

Jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia?  

 Uspokój ofiarę i sam zachowaj spokój. To pozwoli rannemu opanować 

strach, dzięki czemu nie wpadnie w panikę.  

 Każdy poszkodowany, nawet przytomny, narażony jest na wstrząs, 

dlatego należy zapewnić mu bezpieczeństwo i okryć przed utratą 

ciepła.  

 Nigdy nie wolno podawać leków i płynów osobie nieprzytomnej lub 

półprzytomnej!  

 Należy wypytać chorego, czy nie leczy się na  choroby przewlekłe, np. 

na cukrzycę, nadciśnienie itp.  

 U ofiar wypadków samochodowych zawsze musisz podejrzewać 

uszkodzenie kręgosłupa.  

 Jeśli wymiotował, a nie podejrzewasz urazu kręgosłupa, można położyć 

poszkodowanego na boku.  
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Źródło: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/pierwsza-pomoc-materialy 
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Lato-EKO wakacje, czyli jak dbać o środowisko podczas podróży .                

Alicja Nowak-Wilk 

Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. W 

świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres 

wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia. 

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu 

równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 

czerwca a 23 września (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku 

przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas lata astronomicznego 

dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a 

nocy przybywa – Słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach 

ponad horyzontem. 

Eko – to znaczy środowisko, 

logos – słowo, nauka. 

Kto chodzi już do szkoły, ten mądrości w niej szuka. 

Nie niszczy drzewek kwitnących, 

nie zrywa kwiatów na łące. 

I w lesie nie rzuca śmieci. 

W szkole są grzeczne dzieci. 

Uczą się o ekologi i wierszyków, 

 inscenizacji,zasługują na piątkę z plusem, 

czyż nie mam racji? 

 

Ekologiczny środek transportu- rower lub chodzenie pieszo. 

Telefon z internetem, mapą i biletem- zamiast kupować bilet można okazać bilet w wersji 

online. Na telefonie z łatwością można też sprawdzić mapę. Jeśli nie chcesz zużywać 

transferu danych, to Google Maps ma możliwość zapisania wybranych fragmentów mapy, z 

których można korzystać w trybie offline. 

Wielorazowa butelka i / lub kubek na napoje-Własna butelka na wodę uchroni Cię przed 

wyprodukowaniem znacznej ilości śmieci. 

Opakowania na własny prowiant-gorąco zachęcamy Cię do przygotowania własnego jedzenia 

na podróż. Pozwoli Ci to uniknąć śmieciowego jedzenia i niepotrzebnego plastiku. 



Eko kosmetyczka prawie bez plastiku- szampon i mydło w kostce, bambusowa szczoteczka i 

pasta do zębów w tabletkach. 

Wielorazowa torba i woreczki-Torbę można ewentualnie zastąpić plecakiem, jeśli masz 

ograniczoną ilość miejsca. 

Przemyślane pamiątki- Jeśli chcesz kupić pamiątki, wybieraj te produkowane z lokalnych 

zasobów przez mieszkańców danego miasta czy kraju.   

Napoje bez słomki- zamawiając napój nie zapomnij powiedzieć “poproszę bez słomki”. 

Po angielsku – No straw, please. 

Po niemiecku – Kein Strohhalm, bitte. 

Po włosku – Niente cannuccia, per favore. 

Po francusku – Pas de paille, s’il vous plaît. 

 

 

1. Szczoteczka bambusowa. 2. Pasta do mycia zębów w tabletkach. 3. Dezodorant w kremie . 

4. Szampon w kostce. 5. Stalowa butelka termiczna . 6. Bambusowe patyczki kosmetyczne. 7. 

Kubek bambusowy. 8. Wielorazowe płatki do demakijażu. 9. Butelka z filtrem. 10. Metalowe 

słomki. 11. Sztućce podróżne. 12. Metalowy lunchbox. 13. Woskowijki na kanapki. 14. 

Zestaw kosmetyków podróżnych w szkle. 

żródło-wikipedia,google,internet 

 


