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Bezpieczeństwo zimą
Data publikacji: 16.01.2022 19:00

Zimowe szaleństwo – ten termin chcielibyśmy kojarzyć ze styczniem. Chociaż zimowa aura
raczej nie opanowała regionu, to strażacy przypominają o niebezpieczeństwach,
związanych m.in. ze skutymi lodem stawami.

Źródło: PSP/profil w mediach społecznościowych

Dawniej widok dziecka, które jeździe po zamarzniętym stawie nikogo nie dziwił. Wtedy jednak świadomość była
mniejsza i zdarzało się zdecydowanie więcej wypadków - Zimą przypominamy o bezpieczeństwie na akwenach.
Najważniejszą zasadą jest, aby po prostu, omijać szerokim łukiem zamarznięte stawy, jeziora i rzeki –
apelują strażacy.
W sezonie zimowym 2021/2022 mrozy się już zdarzały. Stawy, rzeki, czy jeziora zamarzały, a część amatorów
zimowego szaleństwa testowała wytrzymałość lodu – większość osób nie jest w stanie ocenić grubości pokrywy
lodowej. Strażacy są w tym zakresie szkoleni, dlatego też zdajemy sobie sprawę, jak bardzo niebezpieczne
jest chodzenie, czy jeżdżenie po zamarzniętym lodzie. Nawet jeżeli warstwa lodu wydaje się gruba, nie
powinniśmy wchodzić na zamarznięte jezioro. Wystarczy jeden słabszy punkt, gdzie lód się pod nami
załamie i nieszczęście gotowe – informował mł. bryg. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP.
Warstwa lodu musi być naprawdę gruba, żeby utrzymać człowieka. Nigdy nie wiemy, czy faktycznie lód jest tak
wytrzymały, jak nam się wydaje. A jeżeli nie mamy pewności, czy dana czynność jest bezpieczna, zdecydowanie lepiej
od niej odstąpić - Od 1 grudnia 2021 roku straż pożarna interweniowała na terenie akwenów 455 razy, w tym
121 razy w styczniu 2022 roku. Niestety, 20 osób utonęło a kolejnych 25 osób odniosło obrażenia (od
początku stycznia odnotowano już trzy ofiary śmiertelne oraz trzy ranne) – informują strażacy z komendy
głównej PSP. Na szczęście na Śląsku Cieszyńskim do żadnego poważnego wypadku tego typu nie doszło, jednak

nigdy dość profilaktyki.
Straż Pożarna jest przeszkolona z ratownictwa wodnego, jednak nie zawsze jest w stanie dojechać na czas, nie zawsze
też znajdzie się osoba, która widzi całe zdarzenie i wezwie pomoc - Strażacy w miesiącach zimowych intensywnie
ćwiczą ratownictwo wodne oraz lodowe, aby doskonalić swoje umiejętności. Mimo że jesteśmy w stałej
gotowości, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w pobliżu zamarzniętych
akwenów. Jednocześnie zachęcamy do organizowania ślizgawek na terenie szkół, osiedli lub ogrodów
jordanowskich. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w ramach akcji „Bezpieczne Lodowiska 2022”,
pomogą w wylaniu lodowisk. Organizator ślizgawki powinien wcześniej odpowiednio przygotować teren
oraz mieć pozwolenia od właściciela terenu na utworzenie lodowiska i na pobór wody – przekazują strażacy.
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Zimą przypominamy o bezpieczeństwie na akwenach.
Najważniejszą zasadą jest aby, po prostu, omijać szerokim łukiem zamarznięte
stawy, jeziora i rzeki.
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