
Obowi¹zuj¹ce aktualnie przepisy
uprawniaj¹ do kierowania rowerem oso-
by, które ukoñczy³y 10 lat i które posia-
daj¹ kartê rowerow¹. Przeprowadzenie
egzaminu na tak¹ kartê to obowi¹zek
szko³y. Wyje¿d¿aj¹c na drogê, powinie-
ne� mieæ ten dokument przy sobie, ponie-
wa¿ mo¿esz spotkaæ na drodze policyjn¹
kontrolê.

M³ody cz³owiek uczestnicz¹cy w za-
kupie roweru bardzo czêsto jest g³ównie
przejêty �bajerami� � ilo�ci¹ trybów
w przerzutce, amortyzatorem w przed-
nim i tylnym widelcu czy napisami
na ramie. Tymczasem pojazdy napêdza-
ne si³¹ miê�ni obowi¹zuje wiele regu³
identycznych z tymi, jakie rz¹dz¹ ru-
chem samochodowym. Na przyk³ad: ro-
wer musi byæ wyposa¿ony w �wiat³a nie
tylko dlatego, ¿eby noc¹ o�wietlaæ sobie
drogê, lecz równie¿, a mo¿e przede
wszystkim po to, by samemu byæ wi-

docznym. Nieprawid³owe �wiat³a, a co
gorsze - ich brak, znacznie zwiêkszaj¹
prawdopodobieñstwo zderzenia z inny-
mi u¿ytkownikami drogi.

Inny wa¿ny element wyposa¿enia ro-
werowego � to hamulce. Dodajmy
� sprawne! A ju¿ bezwzglêdnie rower
musi byæ zaopatrzony w tylne �wiat³o
odblaskowe, które powiniene� do�æ czê-
sto odkurzaæ, aby przy zapadaj¹cym
zmroku i w nocy dobrze odbija³o �wia-
t³o nadje¿d¿aj¹cych z ty³u pojazdów.

Przewóz na rowerze dodatkowej oso-
by na ramie lub siode³ku jest zabronio-
ny! Podobnie rzecz ma siê z przewo¿e-
niem osób na kierownicy czy baga¿niku.
Zachowania takie, bezkarne na podwór-
ku, boisku czy na ³¹ce, ³atwo przenie�æ
na drogê publiczn¹. A tam nietrudno
o nieszczê�cie, gdy na przyk³ad pasa¿er
z siode³ka spadnie wprost pod ko³a sa-
mochodu. Dziecko w wieku do 7 lat mo-
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¿e byæ przewo¿one na rowerze pod wa-
runkiem, ¿e jest dla niego przygotowane

miejsce na dodatkowym siode³ku za-
pewniaj¹cym bezpieczn¹ jazdê.

Innym bardzo niebezpiecznym za-
chowaniem rowerzystów jest tzw. �jaz-
da bez trzymanki�. Przepisy w tej mie-
rze okazuj¹ siê precyzyjne:
kieruj¹cy rowerem musi
mieæ przynajmniej jedn¹ rê-
kê na kierownicy, obydwie
nogi na peda³ach. Niemniej
mo¿na siê domy�laæ, ¿e
chodzi³o tu o to, ¿eby kieru-
j¹cy rowerem obur¹cz trzy-
ma³ kierownicê, a oderwa-
nie jednej rêki dopuszczal-
ne jest wy³¹cznie dla poda-
wania sygna³ów zatrzyma-
nia lub skrêtu.

Przypomnijmy kilka podstawowych
zasad poruszania siê rowerzystów
po drodze: 
! Kieruj¹cy rowerem, korzystaj¹c
z chodnika lub drogi dla pieszych, jest
obowi¹zany jechaæ powoli, zachowaæ
szczególn¹ ostro¿no�æ i ustêpowaæ miej-
sca pieszym.
! Kieruj¹cy rowerem mo¿e jechaæ lew¹
stron¹ jezdni na zasadach okre�lonych
dla ruchu pieszych, je¿eli opiekuje siê

on osob¹ kieruj¹c¹ rowerem w wieku
do lat 10.

! Rowerzy�cie zabrania
siê:

� jazdy po jezdni obok
innego uczestnika ruchu
(np. innego rowerzysty), 

� jazdy bez trzymania
co najmniej jednej rêki
na kierownicy oraz nóg
na peda³ach, 

� czepiania siê pojaz-
dów.

Szczególn¹ ostro¿no�æ powiniene�
zachowaæ, jad¹c w grupie rowerzystów
udaj¹cych siê do szko³y lub stamt¹d wra-
caj¹cych. W dobrze znaj¹cych siê zespo-
³ach rówie�niczych bardzo ³atwo o chêæ

pokazania siê przed kim� innym, o sk³on-
no�ci do g³upich kawa³ów, popchniêæ czy
najechañ, o zabawê w wy�cigi itp. A to
mo¿e prowadziæ do wypadków.

Warto tak¿e, aby� wzi¹³ sobie do ser-
ca, ¿e nigdy nie jest za pó�no na skory-
gowanie niew³a�ciwych zachowañ,
na wyja�nienie nieznanych lub zapo-
mnianych przepisów, na poprawê tech-
niki jazdy, na w³a�ciwe zadbanie o sam
pojazd.

Włączenie oświetlenia obowiązuje rowe-
rzystę nie tylko wówczas, gdy zapada
zmierzch, lecz także w warunkach ograni-
czonej widoczności (mgła, deszcz) oraz
podczas jazdy w tunelu. O tym ostatnim
przypadku mało kto pamięta.

Zapamiętaj, że bardzo niebezpieczne
jest łamanie przepisów dotyczących jazdy
kilku rowerzystów w grupie. Nie wolno jeź-
dzić obok siebie, zaś odstępy między ro-
werzystami jadącymi �gęsiego� winny wy-
nosić minimum 5 metrów. Grupa rowerowa
nie może być liczniejsza niż 15 osób.



Wzywanie pomocy
Je�li zdarzy siê w twoim otoczeniu

jaki� wypadek, pamiêtaj, aby jak naj-
szybciej wezwaæ fachow¹ pomoc me-
dyczn¹. Najlepiej dzwoñ po pogotowie
ratunkowe, wykrêcaj¹c numer 999, albo
na policjê � numer 997 lub uniwersalny
numer alarmowy 112. Zawiadomienie
o wypadku powinno zawieraæ nastêpu-
j¹ce dane:
! CO? � rodzaj wypadku (np. zranienie
pilark¹, upadek z drabiny itp.),
! GDZIE? � miejsce wypadku, 
! ILE? � liczba poszkodowanych,
! JAK? � stan poszkodowanych,
! CO ROBISZ? � informacja o dotych-
czas udzielonej pomocy,
! KIM JESTE�? � dane personalne
osoby wzywaj¹cej pomoc (numer tele-
fonu, z którego dzwonisz).

Pamiêtaj! Nigdy pierwszy nie odk³a-
daj s³uchawki!

Zanim zaczniesz ratowaæ
Je�li masz do czynienia z ofiar¹ tra-

gicznego wypadku, najpierw ostro¿nie
zbadaj ofiarê. Podchodz¹c do poszkodo-
wanego, nale¿y oceniæ jego miejsce
pod k¹tem bezpieczeñstwa dla siebie
i chorego (g³ówna zasada to: bezpie-
czeñstwo ratownika jest zawsze najwa¿-
niejsze). Równie¿ ze wzglêdów bezpie-
czeñstwa podchod� do le¿¹cej ofiary
od strony g³owy.

Sprawd� jego reakcjê. Zapytaj: �co
siê sta³o?�. Je�li nie odpowie � uszczyp-
nij go pod nosem.

Sprawd�: czy jêzyk, wydzieliny lub
jakie� obce cia³o nie blokuj¹ dróg odde-
chowych ofiary. Je�li drogi oddechowe

ABC pierwszej pomocy



nie s¹ dro¿ne, oczy�æ je.
Delikatnie odchyl jego
g³owê do ty³u � czêsto
ten ruch przywraca nor-
malny oddech.

Czy ranny oddycha,
czy ma têtno, czy krwa-
wi? Gdy ofiara ma po-
wa¿ne obra¿enia szyi lub
pleców, nie wolno jej ruszaæ � chyba ¿e
ratujemy j¹ przed po¿arem, wybuchem
itp.

Dopilnuj, by ranny le¿a³ i by³ spokoj-
ny. Okryj go kocami lub p³aszczami, by
nie traci³ ciep³a.

Uspokój ofiarê i sam zachowaj spo-
kój. To pozwoli rannemu opanowaæ
strach, dziêki czemu nie wpadnie w pa-
nikê. 

Nie dawaj nic do picia osobie nie-
przytomnej lub pó³przytomnej, jak te¿
osobie skar¿¹cej siê na ból brzucha (ob-
ra¿enia narz¹dów wewnêtrznych). Nie
próbuj jej cuciæ, poklepuj¹c lub potrz¹-
saj¹c ni¹, poniewa¿ osoba taka po doj-
�ciu do siebie w pierwszym odruchu
mo¿e spróbowaæ ci oddaæ.

Przy zranieniu
Ka¿da rana powo-

duje ból, krwawienie
i mo¿liwo�æ zaka¿enia.
Ka¿d¹ ranê pozosta-
wiamy w stanie, w jaki
j¹ zastali�my, przykry-
waj¹c jedynie mo¿li-
wie szybko ja³owym materia³em opa-
trunkowym. W czasie opatrywania ran-
ny powinien le¿eæ lub co najmniej sie-
dzieæ. Rany nie wolno dotykaæ ani prze-
mywaæ (wyj¹tek stanowi¹ oparzenia ter-
miczne i chemiczne). Nie nale¿y usuwaæ

cia³ obcych tkwi¹cych w ranie, gdy¿ za-
pobiegaj¹ krwawieniu.

W przypadku ugryzienia przez zwie-
rzê istnieje bardzo du¿e zagro¿enie za-
ka¿eniem, szczególnie w�cieklizn¹. Je-
�li to mo¿liwe nale¿y schwytaæ zwierzê
i przekazaæ do przebadania, a ranê prze-
myæ myd³em (które dzia³a zabójczo
na wirus w�cieklizny) i obficie wyp³u-
kaæ.

Gdy dojdzie do zewnêtrznego 
krwotoku

Objawy jego s¹ do-
brze widoczne w po-
staci wyp³ywaj¹cej
krwi. Przystêpuj¹c
do udzielania pomocy:
! uciskamy miejsce
krwawienia, przyk³ada-
j¹c ja³owy opatrunek bezpo�rednio
na krwawi¹c¹ ranê i mocuj¹c go np.
banda¿em,
! gdy opatrunek przekrwawia siê, na-
k³adamy na niego nowy opatrunek uci-
skowy,
! unosimy krwawi¹c¹ koñczynê,
! w przypadku dalszego krwawienia
stosujemy ucisk na têtnicê doprowadza-
j¹c¹ krew do uszkodzonej czê�ci cia³a.

Przy krwawieniu z nosa:
� posad� poszkodowanego i pochyl

jego g³owê do przodu,

Udzielenie pierwszej pomocy ułatwi ap-
teczka. Dlatego warto, a nawet trzeba ją
mieć w gospodarstwie. Zapytaj dorosłych,
czy niczego w niej nie brakuje i czy wszyst-
ko ma w niej aktualną datę ważności. Nie
podawaj choremu lekarstw bez konsultacji
z dorosłymi!



� po³ó¿ zimny opatrunek na kark
i nos, w celu obkurczenia naczyñ krwio-
no�nych, 

� pamiêtaj, ¿e nie wolno ³ykaæ krwi,
gdy¿ zbieraj¹ca siê w ¿o³¹dku krew
mo¿e w krótkim czasie wywo³aæ wy-
mioty,

� nie zatykaj nozdrzy w nadziei zata-
mowania krwi.

Jak postêpowaæ przy zatruciu
Wiêkszo�æ trucizn

wywo³uje objawy, mo-
g¹ce wystêpowaæ za-
równo w przypadku
zatruæ, jak i innych
schorzeñ:
! md³o�ci, wymioty,
biegunkê, bóle brzucha, 
! bóle g³owy, zaburzenia �wiadomo�ci, 
! zaburzenia oddechu, objawy wstrz¹-
su, zmiany têtna, 
! zmiany psychiczne. 

Czêsto przy rozpoznaniu rodzaju za-
truæ pomóc mo¿e obejrzenie najbli¿sze-
go otoczenia zatrutego.

Przystêpuj¹c do udzielania pomocy:
! zabezpieczamy zatrutego przed dal-
szym dzia³aniem trucizny, np. wynosz¹c
go z pomieszczenia, w którym wydzie-
la³ siê czad,
! natychmiast sprawdzamy podstawo-
we czynno�ci ¿yciowe, 
! w przypadku zachowania samoistne-
go oddychania k³adziemy poszkodowa-
nego na boku, 
! w przypadku trucizn wprowadzonych
do przewodu pokarmowego, dopóki tru-
cizna znajduje siê w ¿o³¹dku podajemy
do picia letni¹ wodê z sol¹ (³y¿eczka so-
li na szklankê) i wywo³ujemy wymioty
� wolno to robiæ tylko pod warunkiem,

¿e zatruty jest w pe³ni przytomny oraz
gdy dzia³aj¹ca trucizna nie jest ¿r¹co-pa-
rz¹ca, 
! zabezpieczamy przedmioty, które
mog¹ s³u¿yæ w ustaleniu przez s³u¿by
medyczne rodzaju trucizny.

Z³amania ko�ci
Typowymi objawa-

mi z³amania s¹:
1. bolesno�æ

i obrzêk, 
2. ograniczenie ru-

chów lub niezdolno�æ
do ich wykonywania, przybranie przez
poszkodowanego pozycji oszczêdzaj¹-
cej si³y, 

3. nieprawid³owe ustawienie lub nie-
prawid³owa ruchomo�æ, 

4. w przypadku z³amania otwartego
� równie¿ jedna lub kilka ran krwawi¹-
cych, w ranie mog¹ byæ widoczne frag-
menty ko�ci. 

Czynno�ci ratuj¹ce:
! nie wykonujemy ¿adnych ruchów
w miejscu z³amania, równie¿ w celu
rozpoznania z³amania, 
! z³amanie otwarte nakrywamy ja³o-
wym opatrunkiem, 
! unieruchamiamy z³aman¹ ko�æ wraz
z s¹siaduj¹cymi stawami, 
! nie podajemy poszkodowanemu nic
do picia i jedzenia, nie zezwalamy
na palenie.

Oparzenia
Przy oparzeniach

zabrania siê stosowa-
nia �rodków domo-
wych i ma�ci. Oparze-
nia s¹ uszkodzeniami
skóry i le¿¹cych



pod ni¹ tkanek, mog¹ mieæ jednak
wp³yw na ca³y organizm. 

Rozmiar uszkodzeñ zale¿y od tempe-
ratury dzia³aj¹cego czynnika, jego ro-
dzaju i czasu dzia³ania. Gdy chcemy po-
móc poparzonemu:
! usuwamy �ród³o dzia³ania wysokiej
temperatury poprzez gaszenie wod¹ lub
ga�nic¹ albo usuwamy poszkodowanego
z zagro¿onego pomieszczenia, 
! gasimy odzie¿ i udra¿niamy drogi
oddechowe, 
! nie zrywamy ubrania, które przykle-
i³o siê do skóry, ale ostro¿nie �ci¹gamy
pozosta³¹ odzie¿, 
! miejsce oparzenia polewamy wod¹
lub zanurzamy w naczyniu z zimn¹ wo-
d¹ tak d³ugo, póki ból nie ust¹pi (co naj-
mniej 15 � 20 minut), 
! zak³adamy ja³owy opatrunek, najlepiej
specjalny pakiet oparzeniowy (akwa¿ele),
! w przypadku du¿ych powierzchni
oparzenia unikamy wych³adzania, sch³a-
dzamy tylko wilgotnymi chustami, 
! w celu uzupe³nienia du¿ej utraty p³y-
nu oparzony popija ³ykami ch³odn¹ wo-
dê � rezygnujemy z niej w razie zaburze-
nia �wiadomo�ci, oparzeñ twarzy, uszko-
dzeñ przewodu pokarmowego i md³o�ci, 
! w przypadku oparzeñ twarzy nie sto-
suje siê suchych opatrunków, 
! ze wzglêdu na szybko pojawiaj¹cy
siê obrzêk zdejmujemy pier�cionki, ob-
r¹czki, krawat. 

Przy oparzeniach s³onecznych pole-
wanie wod¹ nie daje wymiernego efek-
tu � oparzony powinien zostaæ skiero-
wany do lekarza.

Omdlenie
Jest to krótkotrwa³a

utrata przytomno�ci
na skutek nag³ego,
chwilowego niedoboru
tlenu w mózgu. 

Niebezpieczeñstwo
gro¿¹ce w razie omdle-
nia, to mo¿liwo�æ doznania urazów
przy upadku. Samo omdlenie jest b³ah¹
przypad³o�ci¹, lecz w krótkim czasie
mo¿e siê ono powtarzaæ. Z tego powodu
osobê omdla³¹ nale¿y wyprowadziæ
na �wie¿e powietrze, po³o¿yæ i unie�æ jej
nogi do góry.

Nie lekcewa¿ u¿¹dleñ
Je�li u¿¹dli kogo�

owad:
! spróbuj usun¹æ do-
k³adnie ¿¹d³o,
! zrób zimny ok³ad,
np. z mokrej gazy,
! gdyby owad u¿¹dli³
w jêzyk, nale¿y wzi¹æ do ust kostkê lodu,
! gdyby poza bólem spowodowanym
u¿¹dleniem pojawi³y siê inne objawy
z³ego samopoczucia � trzeba koniecznie
wezwaæ szybko lekarza.

112 uniwersalny telefon alarmowy
999 pogotowie ratunkowe

998 straż pożarna
997 policja

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE



Wakacje to czas wypoczynku, rado-
snych zabaw. Nale¿y jednak zawsze pa-
miêtaæ o gro¿¹cych niebezpieczeñ-
stwach i tak postêpowaæ, aby unikaæ
nieszczê�liwych wypadków. Poprzez za-
bawê mo¿esz uczyæ siê, jak im zapobie-
gaæ, aby ca³o i zdrowo wróciæ do szko³y
i aby rodzice mogli spokojnie pracowaæ.

Przeprowad� zwiad bezpieczeñstwa
� wspólnie z kolegami � w swoim miej-
scu zamieszkania: w domu i jego oto-
czeniu oraz na terenie wsi. Wyszukaj
miejsca szczególnie niebezpieczne dla
twojego zdrowia i ¿ycia, twojej rodziny,
mieszkañców wsi, dzieci przebywaj¹-
cych na wakacjach.

W tym celu sporz¹d� mapkê terenu
przeprowadzanego zwiadu i nanie�
na ni¹ niebezpieczne miejsca i obiekty.
Mog¹ to byæ na przyk³ad: 
! odkryte, nieogrodzone zbiorniki,
! ods³oniête kable instalacji elektrycz-
nej np. w domu, w zabudowaniach go-
spodarczych, na ulicy, 
! przerwane piorunochrony,
! niezakryty zbiornik z gnojowic¹, dó³
z wapnem,
! otwarte studnie,
! niew³a�ciwie sk³adowane nawozy,
�rodki ochrony ro�lin,
! �dzikie� wysypiska �mieci, w tym
opakowania po nawozach, �rodkach
ochrony ro�lin, eternit (np. w lesie, w po-
bli¿u akwenów wodnych, w rowach me-
lioracyjnych lub przydro¿nych),
! niezabezpieczone do³y po wyrobi-
skach ¿wiru i piachu,
! niezabezpieczone wykopy budowla-
ne i wodoci¹gowe, 

! niezabezpieczone stacje trafo, uzdat-
niania wody,
! niezabezpieczone zbiorniki z benzy-
n¹ i olejem napêdowym,
! niebezpieczne przej�cia przez drogê,
! niebezpieczne k³adki lub mostki przez
kana³y, rowy melioracyjne, rzeczki,
! z³amane s³upy elektryczne, zerwane
przewody elektryczne,
! drzewa gro¿¹ce z³amaniem i przy-
gnieceniem,
! miejsca �cinki drzew i ³adowania ich
na platformy,
! miejsca, w których pracuj¹ pilarki
tarczowe,
! nieogrodzone pastwiska z przebywa-
j¹cym na nich byd³em,
! niezabezpieczone obiekty przezna-
czone do rozbiórki lub gro¿¹ce zawale-
niem ruiny.

Mapkê przeprowadzanego zwiadu
bezpieczeñstwa poka¿ rodzicom i � wraz
z nimi � przeka¿ so³tysowi.

Zwiad bezpieczeństwa


