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Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice, 
Zbliża się czas wakacji, a więc okres wyjazdów i beztroskiej zabawy na podwórku. W tym 
czasie należy szczególnie zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby 
wypoczynek na wsi, nad jeziorem czy w górach był szczęśliwy i udany. Bohaterowie naszej 
kolorowanki podpowiedzą Wam, w jaki sposób beztrosko i radośnie spędzić letnie miesiące.

Policjant Pies Sznupek udzieli cennych wskazówek jak należy zachować się na drodze. Strażak 
Słonik Florek opowie o bezpiecznym zachowaniu w lesie. Finek – ratownik wodny oraz Bastek 
– strażnik gminny opowiedzą na co należy uważać podczas wypoczynku nad wodą czy na 
podwórku. Jeżeli planujecie wakacje w górach ratownik górski Barry ma wiele przydatnych rad. 
Pokolorujcie obrazki i wspólnie z rodzicami przeczytajcie towarzyszące im opisy – znajdziecie 
w nich cenne wskazówki, które pozwolą radośnie i bezpiecznie spędzić wakacje. 

Publikacja została wydana w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”, której 
organizatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego. Kolorowanka powstała dzięki wsparciu: 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Grupy Jurajskiej GOPR, 
Grupy Podhalańskiej GOPR, Grupy Krynickiej GOPR, Śląskiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Zachęcamy zarówno dzieci jak i rodziców do wspólnej zabawy oraz życzymy pogodnych, 
beztroskich i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
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„Wędrówka w góry to nie spacer do parku. Załóż odpowiednie obuwie i ubierz się 
właściwie do pory roku. Zabierz ze sobą plecak i do niego zapakuj ciepłą bluzę i 
kurtkę przeciwdeszczową. W górach pogoda jest zmienna” – dodaje Pies Barry.

Pamiętaj o odpowiednim obuwiu w górach



„Lubisz jaskinie? Wybieraj się z rodzicami zawsze do tych, które są przystoso-
wane dla turystów. Są oświetlone i posiadają zabezpieczoną trasę wędrówki” 
– radzi Pies Barry.

Planujesz wycieczkę do jaskini?



„Gdy wyruszasz w góry, pamiętaj koniecznie, aby zgłosić trasę swojej wędrówki i 
przypuszczalną godzinę powrotu. W razie wypadku lub zaginięcia będzie wiado-
mo gdzie ratownicy mają Was szukać” – przypomina ratownik górski Pies Barry.

Zgłaszaj trasę wędrówki górskiej!



„Burza pokrzyżowała ci plany? Przeczekaj ją. Schowaj się w budynku lub w sa-
mochodzie. Nigdy nie stawaj pod samotnym drzewem, bo ono przyciąga pioru-
ny” – ostrzega Pies Barry. 

Co zrobić w czasie burzy?



„Nigdy nie przyjmuj podarunków od nieznajomych osób. Mogą to być sub-
stancje groźne dla zdrowia i życia, jak alkohol czy narkotyki” – ostrzega dzieci 
strażnik gminny Miś Bastek. 

Uważaj na nieznajomych!



„Lubisz grać w piłkę tak jak moi przyjaciele? Pamiętaj, aby zawsze grać na bo-
isku, nigdy na ulicy czy chodniku” – przypomina Miś Bastek. 

Gdzie grać w piłkę?



„Lubisz pływać? Pamiętaj o tym, że kąpać należy się zawsze w miejscu strze-
żonym przez ratownika wodnego” – przestrzega ratownik wodny Delfin Finek. 

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych!



„Gdy wsiadasz na łódkę czy rowerek wodny, koniecznie załóż na siebie kapok. Za-
pewni ci on bezpieczeństwo, gdy wpadniesz do wody” – informuje Delfin Finek.

Pamiętaj o kapoku!



„Chwila nieuwagi i zgubiłeś rodziców? Poproś ratownika wodnego o pomoc                    
w poszukiwaniu mamy i taty” – radzi Delfin Finek. 

Zgubiłeś się na plaży?



„Piknik w lesie? Dobry pomysł! Pamiętaj tylko, aby ognisko rozpalać w miej-
scach do tego przeznaczonych” – przestrzega strażak Słonik Florek. 

Rozpalaj ognisko w miejscach dozwolonych!



„Żmije i inne leśne zwierzęta omijaj szerokim łukiem. Pamiętaj! Nigdy nie rób im 
krzywdy. Las to ich dom i mają prawo tu być” – upomina Słoń Florek. 

Uważaj na zwierzęta leśne



„Gdy lato spędzasz na wsi, pamiętaj, aby zachować bezpieczną odległość od 
maszyn rolniczych – traktorów, kombajnów i innych urządzeń” – przestrzega 
Słonik Florek. 

Uważaj na maszyny rolnicze



„Gdzie można bezpiecznie przechodzić przez jezdnię? Oczywiście tam, gdzie 
znajdują się pasy, czyli zebra, i gdzie świeci zielone światło!” – przypomina 
policjant Pies Sznupek. 

Przechodź po pasach przez jezdnię



„Nie zostawiaj swojego plecaka bez opieki. Twój telefon lub pieniądze mogą 
paść łupem złodzieja. Poproś kogoś o ich przypilnowanie” – radzi Pies Sznupek. 

Uważaj na złodziei 



„Gdy wsiadasz na rower, nie zapominaj o kasku i kamizelce odblaskowej oraz 
ochraniaczach na kolana i łokcie. Uchronią cię przed nieszczęśliwymi skutkami 
upadku” – mówi Pies Sznupek. 

Pamiętaj o bezpieczeństwie wsiadając na rower



„Gdy jesteś świadkiem wypadku, zadzwoń po pomoc pod numer telefonu 
999. Możesz uratować czyjeś życie i zdrowie” – apelują zgodnie wszyscy 
nasi bohaterowie. 

Co robić w razie wypadku?



Centrum Rozwoju Lokalnego to edukacja i rozwój najmłodszych, działania mające na celu 
pielęgnowanie lokalnej tożsamości czy wspomaganie wartościowych społecznie inicjatyw. 
Jesteśmy stowarzyszeniem współpracującym z samorządami, instytucjami publicznymi, pa-
rafiami, organizacjami pozarządowymi. Pojawiamy się wszędzie tam gdzie ludzka pasja i 
zaangażowanie potrzebuje wsparcia.

Zapraszamy do współpracy!

Podobają Ci się nasze inicjatywy? Podaruj nam swój 1% podatku dochodowego - zebrane 
środki przeznaczymy na działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród najmłod-
szych. Aby wesprzeć naszą akcję wystarczy w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać:

Nasz numer KRS: 0000 33 28 14
Cel szczegółowy: Bezpieczeństwo

Kolorowanka „Bezpieczne wakacje” powstała dzięki wsparciu Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie, Grupy Jurajskiej GOPR, Grupy Podhalańskiej GOPR, Grupy 
Krynickiej GOPR, Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Centrum Rozwoju Lokalnego
Ul. Zaparkowa 23
42-400 Zawiercie
crl@crl.org.pl
www.crl.org.pl



997 – Policja
998 – Straż pożarna
999 – Pogotowie ratunkowe
112 – Telefon alarmowy
601 100 300 – Pogotowie górskie
601 100 100 – Pogotowie wodne

Czy wiesz, że imiona bohaterów kolorowanki nie są wcale przypadkowe? Florek 
swoje imię zawdzięcza św. Florianowi – patronowi strażaków. Imię Misia Bastka 
nawiązuje do św. Sebastiana, który czuwa nad bezpieczeństwem strażników 
miejskich i gminnych. Nasz górski ratownik Barry otrzymał imię po legendarnym 
psie bernardynie, który 200 lat temu służył w schronisku na Przełęczy Świętego 
Bernarda w Alpach. Uratował wtedy ponad 40 osób – turystów zaginionych i za-
sypanych przez lawiny. Finek to natomiast zdrobnienie od imienia męskiego Del-
fin, które choć bardzo rzadkie, występuje w naszym kraju. Sznupek to maskotka 
Policji Śląskiej, którą dobrze znają dzieci z całego województwa. Odwiedza szko-
ły i przedszkola, przypominając o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. 

Ciekawostki!


