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25 czerwca 2015 roku weszły 
w życie nowe, bardziej rygory-
styczne przepisy dotyczące bez-
pieczeństwa osób przebywa-
jących na obszarach wodnych. 
Pływając żaglówką, kajakiem 
albo rowerem wodnym trzeba 
być trzeźwym. Wypicie piwa 
może kosztować nawet 2 tysią-
ce złotych.

Duża liczba utonięć w Polsce, 
spowodowanych zazwyczaj 
brawurą i alkoholem, wymu-
siła zmianę przepisów doty-
czących bezpieczeństwa osób 
przebywających nad wodą. 
Wraz z początkiem tegorocz-
nych wakacji weszła w życie 
nowelizacja Ustawy o Bezpie-
czeństwie Osób Przebywają-
cych na Obszarach Wodnych. 
Teraz jeszcze surowiej traktuje 
się wczasowiczów spożywając 
alkohol, narażających zdrowie 
oraz życie innych osób. 

Do tej pory turysta płynący 
w kajaku, na łodzi lub rowerze 
wodnym mógł mieć maksy-
malnie 0,5 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 
Uznawano to za dopuszczalne. 
Teraz już 0,2 promila będzie 
wykroczeniem, za które grozi 
mandat karny w wysokości do 
2 tysięcy złotych.

Dodatkowe konsekwencje picia 
alkoholu nad wodą będą ponosić 
osoby posiadające prawo jazdy. 
Jeżeli kierowca zostanie przyłapa-
ny na prowadzeniu, pod gazem, 
skutera wodnego, motorówki, ło-
dzi albo żaglówki napędzanych sil-
nikiem, straci uprawnienia do kie-
rowania samochodem. Nie ominie 
go również kara finansowa. Prawo 

jazdy nie zostanie zabrane za uży-
wanie pontonu, kajaka bądź ma-
teraca w stanie nietrzeźwości.

Jeśli będziemy pływać sami i oka-
że się, że wypiliśmy chociażby 
o jeden łyk piwa za dużo, prowa-
dzony przez nas pojazd wodny 
zostanie odholowany na nasz 
koszt. Zabezpieczenie roweru 

wodnego może kosztować 
maksymalnie 50 złotych. 
Doba jego przechowywania 
uszczupli portfel o kolejnych 
15. Najwięcej, bo 200 zło-
tych, można zapłacić za od-
holowanie długiego statku. 
Jego właściciel zapłaci 150 
złotych dziennie za jego za-
bezpieczenie.

Niektórzy turyści mają 
w zwyczaju zostawiać po so-
bie śmieci, także nad wodą. 
Polskie plaże, jeśli nie byłyby 
sprzątane, w krótkim czasie 
zamieniłyby się w wysypi-
sko. Jeśli wrzucimy butelkę 
do morza lub jeziora, istnieją 
duże szanse, że przedmiot 
ten nas przeżyje. Plastik roz-
kłada się w wodzie setki lat. 
Pomyślmy o następnych po-
koleniach. Pamiętajmy też, 
że za zaśmiecanie środowi-
ska można zostać ukaranym 
grzywną do 500 złotych.

Pijesz nad wodą? 
Słono zapłacisz

Lipiec i sierpień to miesiące,  gdy temperatura 
w Polsce jest najwyższa. Zdarza się, że termome-
try wskazują nawet 40 stopni, i to przez kilka dni 
z rzędu. Jak znieść upał bez uszczerbku na zdro-
wiu?

W czasie największych skwarów nie powinniśmy 
bez żadnej ochrony przebywać, przez dłuższy czas, 
w nasłonecznionym miejscu. Szczególnie ważna jest 
ochrona głowy, ponieważ zbytnie jej nagrzanie może 
spowodować udar.
Jeśli przebywamy w pomieszczeniu, które jest dla 
nas zbyt nagrzane, porozstawiajmy w nim duże na-
czynia wypełnione wodą. Parowanie schładza powie-
trze. Gdy nadal nie możemy złapać tchu, powinniśmy 

położyć się na ziemi. Chłodne powietrze jest cięższe, 
a więc znajduje się na dole. Lżejsze, ciepłe powietrze 
zawsze będzie wyżej. W szczególnych przypadkach 
weźmy chłodną kąpiel lub prysznic. 
Jedzenie powinno bazować na zimnych, lekko solo-
nych potrawach oraz owocach i warzywach o wyso-
kiej zawartości potasu. Najlepsze na upały są pomi-
dory, pomarańcze, sałaty, ogórki i marchew.
Wysokie temperatury najbardziej szkodzą osobom 
w starszym wieku, ludziom schorowanym oraz dzie-
ciom. Często zdarza się, że w czasie skwarów narze-
kają oni na zawroty głowy, osłabienie, bóle mięśni. 
Mają również gorączkę, czasem mdleją. Nie powin-
ni wychodzić z domu w okolicach południa. Muszą 
dużo pić i jak najczęściej schładzać organizm. Poma-

ga noszenie przewiewnych ubrań, które, w jasnych 
kolorach, odbijają światło.
W czasie upałów należy pić co najmniej 2 litry wody 
dziennie. Pozytywnie działa na organizm schłodzona 
herbata i soki owocowe, zawierające sporą dawkę 
elektrolitów. Nie zaszkodzi również sok pomidorowy. 

Dobre rady na upały

Nie poleca się spożywania alkoholu, gdy temperatura 
przekracza 30 stopni.
Co zrobić, gdy okaże się, że jesteśmy świadkami prze-
grzania organizmu np. osoby starszej? Jeśli stwierdzi-
my, że osoba ta ma gorącą i suchą skórę, przy tym tra-
ci przytomność lub ma drgawki, należy natychmiast 
zadzwonić po pogotowie, a następnie przenieść cho-
rego w chłodne miejsce, układając go w pozycji le-
żącej na plecach (jeśli jest nieprzytomny – na boku). 
Nogi i miednicę trzeba podnieść do góry. Następnie 
powinniśmy zdjąć z chorego ubranie i spryskiwać go 
wodą o temperaturze pokojowej.
W czasie upałów powinniśmy również zadbać o zwie-
rzęta. Najważniejszy jest stały dostęp do świeżej wody, 
którą należy ustawić w cieniu i zmieniać co kilka go-
dzin. Pamiętajmy, że psy i koty nie są w stanie przeżyć 
bez pomocy człowieka. Osoby, które decydują się na 
trzymanie psów na łańcuchu powinny wiedzieć, że 
temperatura w budzie w miesiącach letnich może 
osiągnąć nawet 70 stopni, a łańcuch parzy czworo-
noga w szyję.

W czasie upałów należy pić co 
najmniej 2 litry wody dziennie. 
Pozytywnie działa na organizm 
schłodzona herbata i soki owo-
cowe, zawierające sporą dawkę 
elektrolitów. Nie zaszkodzi rów-
nież sok pomidorowy. 

”
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Co roku w całej Polsce toną setki osób. Większość 
latem. Topią się w jeziorach, stawach, rzekach, tak-
że nad morzem, na plażach strzeżonych i niestrze-
żonych. W większości przypadków jest to śmierć 
na własne życzenie.

Każda osoba przebywająca nad wodą jest zobowiąza-
na, często pod groźbą kary grzywny, do przestrzega-
nia zasad bezpieczeństwa, określonych prawem. Na-
wet najlepszy pływak może utonąć. Wystarczy chwila 
nieuwagi, dodatkowa okoliczność – np. wypicie jed-
nego piwa, które, gdy jesteśmy przemęczeni i jest bar-
dzo ciepło, „uderza do głowy”.
Jak zapobiec zagrożeniom i być bezpiecznym nad 
wodą? 
Przede wszystkim należy przestrzegać regulaminu 
kąpieliska i stosować się do zaleceń ratownika. Nie 
można wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub 
środków odurzających. Kontakt z wodą musi następo-
wać powoli i ostrożnie. 
Nie wolno wskakiwać do wody bezpośrednio po opa-
laniu. Dlaczego? Istnieje ryzyko doznania szoku ter-
micznego, który powoduje nawet śmierć. Rozgrzany 
organizm  może nie wytrzymać nagłej zmiany tem-
peratur w kontakcie z dużo zimniejszą wodą (często 
różnica ta wynosi ponad 20˚C!).
Nie należy pływać bezpośrednio po obiedzie czy kola-
cji, ponieważ przez około 2 godziny po posiłku orga-
nizm zużywa dużą dawkę energii wyłącznie na trawie-
nie. To osłabia mięśnie. 

Trzeba pamiętać, że głębokość wody w każdej chwi-
li może się zmienić, często drastycznie. Wypływając 
daleko od brzegu nigdy nie ma się pewności, jak jest 
głęboko w danym miejscu. Dlatego też skakanie „na 
główkę”, nawet w miejscach, które znamy od dziecka, 
jest nieodpowiedzialne.
Po pomostach należy chodzić bardzo ostrożnie – 
w kontakcie z mokrym drewnem łatwo można się po-
ślizgnąć.  

Bądź bezpieczny
nad wodą

W czasie pływania łodzią czy kajakiem trzeba mieć 
na sobie kamizelkę ratunkową. Uratuje ona nam ży-
cie w przypadku wywrotki, bo nawet jeśli potrafimy 
pływać, nie wiemy, czy starczy nam sił na dotarcie do 
brzegu. Przyczyną sporej liczby utonięć są skurcze 
mięśni spowodowane nadmiernym wysiłkiem i zbyt 
długim przebywaniem w wodzie.
W pobliżu kąpielisk ratownicy rozmieszczają flagi. 
Każdy jej kolor ma swoje znaczenie. Gdy flaga jest 
biała, kąpiel na pewno będzie bezpieczna. Gdy jest 
czerwona, kategorycznie zakazuje się opuszczania 
brzegu. Jeśli flagi nie ma, możemy mieć pewność, 
że na kąpielisku nie ma ratownika. Dzieci nie powin-
ny się wtedy kąpać, chyba że wejdą do wody razem 
z dorosłymi, którzy sami są w stanie ocenić, czy w da-
nej chwili występuje jakieś zagrożenie w kontakcie 
z wodą.
Funkcję informacyjną pełnią również boje. Białe wy-
znaczają brodzik dla dzieci, zawsze o głębokości do 
40 cm. Czerwone to koniec strefy dla nieumiejących 
pływać (głębokość do 120 cm.). Żółte boje znajdują 
się najdalej od brzegu i wyznaczają koniec strefy dla 
umiejących pływać. 
Nikt nie może przekroczyć granicy wyznaczonej 
przez żółte boje. Jeśli to się zdarzy, ratownik natych-

miast wyda sygnał dźwiękowy. Krótki gwizdek to je-
dynie zwrócenie uwagi. Seria długich gwizdków lub 
syrena albo gong oznaczają nakaz wyjścia z wody. 
Najbardziej oporni będą wyciągani siłą przez służby 
ratownicze. Nie obędzie się bez kary finansowej.

W pobliżu kąpielisk ratownicy 
rozmieszczają flagi. Każdy jej 
kolor ma swoje znaczenie. Gdy 
flaga jest biała, kąpiel na pew-
no będzie bezpieczna. Gdy jest 
czerwona, kategorycznie zaka-
zuje się opuszczania brzegu. Jeśli 
flagi nie ma, możemy mieć pew-
ność, że na kąpielisku nie ma 
ratownika.

”
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Media coraz częściej informują o przypad-
kach pozostawiania latem w zamkniętym 
samochodzie zwierząt i... dzieci. Przy wy-
sokiej temperaturze nawet uchylenie okna 
nic nie da. Uduszenie albo udar są tylko 
kwestią czasu. Co robić, gdy zobaczymy 
uwięzione w pojeździe dziecko lub psa?
W zeszłym roku całą Polską wstrząsnęła 
historia dziewczynki, która doznała udaru 
mózgu, a następnie udusiła się, w samocho-
dzie zaparkowanym w centrum miasta. Jej 
przepracowany ojciec zapomniał, że tego 
dnia wyjątkowo wiózł ją do przedszkola. 
Co jakiś czas słyszymy w mediach, że ktoś 
wyszedł do sklepu lub na spacer, zosta-
wiając w pojeździe psa, co zakończyło się 
śmiercią zwierzęcia. W czerwcu tego roku 
w Elblągu pewna para tłumaczyła policjan-
tom, że ich pies „dobrze znosi upały”, więc 
niepotrzebnie interweniowali na prośbę przechod-
nia.
Pojazd nagrzewa się w szybkim tempie i nie ma zna-
czenia, czy znajduje się w cieniu czy w miejscu na-
słonecznionym. Temperatura w środku może dojść 
nawet do... 70 stopni. Tak, w zamkniętym samocho-
dzie, przy całodziennej temperaturze w okolicach 
40 stopni, można by prawie zagotować wodę. 
Co robić, gdy zauważymy uwięzione w pojeździe 
dziecko lub zwierzę?
Nie powinniśmy kalkulować czy obawiać się kon-
sekwencji finansowych naszego postępowania. 
Powinniśmy natychmiast zadzwonić po policję, 
a następnie bez chwili zastanowienia zbić szybę 
i wydobyć dziecko lub psa. Nawet jeśli za chwilę 
przyszedłby właściciel pojazdu, za szybę nie bę-
dziemy musieli mu płacić.
Może się okazać, że dziecko będzie potrzebowało 
pierwszej pomocy, co tyczy się również zwierzęcia. 
To również istota żywa, a jego życie w tej sytuacji 
jest bardziej zagrożone, ponieważ pies posiada 
bardzo niewiele gruczołów potowych. Pierwsza 
pomoc polega tutaj na polewaniu schłodzoną 
wodą. Wiele zależy od tego, czy np. dziecko jest 
przytomne. Jeśli tak, powinniśmy jak najszybciej 
dać mu pić.
Pozostawienie w samochodzie psa może być za-
kwalifikowane jako znęcanie, za co grozi kara 
grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch. 
Jeśli pies nie przeżyje, właściciel może mieć bardzo 
poważne kłopoty i pójść nawet do więzienia.
Rodzice, którzy zamkną dziecko w rozgrzanym sa-
mochodzie, muszą liczyć się z częściowym lub cał-
kowitym odebraniem praw rodzicielskich. Oczywi-
ście jeśli dziecko zdoła przeżyć.

Dziecko lub pies 
w zamkniętym samochodzie
Co robić?

Co robić, gdy zauważymy uwięzione w pojeździe dziecko lub zwierzę?
Nie powinniśmy kalkulować czy obawiać się konsekwencji finansowych 
naszego postępowania. Powinniśmy natychmiast zadzwonić po policję, 
a następnie bez chwili zastanowienia zbić szybę i wydobyć dziecko lub 
psa. Nawet jeśli za chwilę przyszedłby właściciel pojazdu, za szybę nie 
będziemy musieli mu płacić.

”
Kosmetyki do opalania dobieramy, uwzględnia-
jąc liczbę dni eksponowania skóry na słońcu oraz 
rodzaj cery.

Przez pierwsze 3 do 4 dni skóra jest jeszcze nieprzy-
zwyczajona do mocnych promieni słonecznych i za-
leca się stosowanie takich oto kosmetyków: dla cery 
ciemnej kosmetyki z filtrem SPF 8-16, dla cery nor-
malnej z filtrem SPF 12-20, dla cery jasnej z filtrem 
SPF 20-35, dla cery wrażliwej z filtrem 20-50. 
Przez kolejne 4 do 10 dni skóra może już przyjmo-
wać więcej promieni słonecznych i można stosować 
mniejszy faktor: dla cery ciemnej z filtrem SPF 8-16, 
dla cery normalnej z filtrem SPF 6-8, dla cery jasnej z 
filtrem SPF 8-12, dla cery wrażliwej z filtrem 12-30. 
Po 10. dniu można już stosować kremy o znacznie 

Dobre rady 
na opalanie! 

Jakie filtry?
• Przed opalaniem skórę należy dokładnie umyć, by usunąć 
   z niej resztki kosmetyków, zwłaszcza perfum
• Filtrów nie wolno ścierać czy matowić pudrem, ponieważ 
   można je przez przypadek usunąć
• Beta-karoten wspomaga opalanie, więc warto zaopatrzyć się 
w suplementy diety zawierające ten składnik. Przedłuża on trwa-
łość opalenizny i zmniejsza ryzyko wystąpienia poparzeń skóry
• Podczas opalania należy przyjmować dużo płynów, bo orga-
nizm szybko traci wodę
• Głowę i oczy zawsze należy zabezpieczać przed promieniowa-
niem słonecznym
• Wszelkie znamiona na skórze należy chronić przed słońcem
• Nie wolno opalać zmian trądzikowych, gdyż może to doprowa-
dzić do nieodwracalnych przebarwień
• Jeśli po opalaniu na skórze pojawiło się nowe znamię, koniecz-
nie trzeba pokazać je lekarzowi

zmniejszonych faktorze: dla cery ciemnej z filtrem 
SPF 4-6, dla cery normalnej z filtrem SPF 4-8, dla cery 
jasnej z filtrem SPF 8-16, dla cery wrażliwej z filtrem 
16-25.

Lista dobrych rad:

dobrych rad udzielili: 
„Beauty nad Lifestyle Wiżaż Online”, 
urodaizdrowie.pl
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Gdy pobyt nad morzem został już zaplanowany, 
a pokoje w hotelu zarezerwowane, każdy rozsąd-
ny turysta powinien usiąść w wygodnym fotelu, 
wziąć do ręki kartkę i długopis, a następnie spo-
rządzić listę najpotrzebniejszych rzeczy na wy-
jazd.

Udając się na wakacje nad morzem, koniecznie nale-
ży wziąć ze sobą te rzeczy, bez których pobyt może 
okazać się rozczarowujący. Nie warto wychodzić z za-
łożenia, że wszystko kupimy na miejscu, i to w mia-
rę tanio. Poszukiwanie ręczników, klapek, okularów, 
kremów z filtrem do opalania itp. zabiera sporo czasu, 
a w nadmorskich miejscowościach tego typu przed-
mioty nie należą do najtańszych. 
Jeśli jest to wasz pierwszy wyjazd nad morze, po-
radźcie się kogoś bardziej doświadczonego i dokład-
nie przeczytajcie nasz niezbędnik. Jeśli byliście nad 
Bałtykiem w zeszłym roku lub kilka lat temu, przypo-
mnijcie sobie za czym biegaliście po mieście, dener-
wując się z powodu tłumów odwiedzających sklepy 
i stragany. Starych błędów nie warto powielać.
Olejki i kremy do opalania – bez nich plażowanie może 
się skończyć niezbyt przyjemnie, zwłaszcza, jeśli lubi-
cie smażyć się w słońcu 
w tych godzinach, gdy 
świeci najmocniej. Aby 
uniknąć nadmiernej 
opalenizny czy wręcz 
poparzeń, ważny jest 
dobór odpowiednich 
kremów z filtrem. Tylko 
niektóre z firm, mają-
cych je w swojej ofer-
cie, rzeczywiście liczą 
się z naszym zdrowiem. 
Jedno jest pewne – nie 
warto tu oszczędzać.
Ręcznik, parasol, oku-
lary przeciwsłoneczne, 
klapki, plecak i coś do 
picia – to kolejne rze-
czy, które z całą pew-
nością przydadzą się na 
plaży. 
Ręczniki powinniśmy 
mieć dwa. Duży, aby 
móc się na nim poło-
żyć, chroniąc skórę ple-
ców przed rozgrzanym 
piaskiem, oraz mały 
do wycierania się po 
kąpieli, położenia pod 
głowę. Parasol zapewni 
chociaż odrobinę cie-
nia, okulary ochronią 
oczy. Klapki będą po-
mocne zwłaszcza po 
wyjściu z plaży na beto-
nowy chodnik. Butelka 
z wodą lub napojem nie 
powinna stać w miej-
scu nasłonecznionym. 

W czasie upałów człowiek traci bardzo wiele wody, 
którą musi w swoim organizmie uzupełnić. Najlepiej 
robić to stopniowo, co pół godziny. 
Co można zjeść na plaży? W czasie największych 
skwarów na pewno nie będziemy mieli ochoty na 
ciepły obiad. Zgłodniejemy wieczorem, a tymczasem 
możemy zjeść lody, chipsy, owoce.
Niektórzy nie wyobrażają sobie pobytu na plaży 
bez parawanu czy leżaka. Parawan ochrania przed 
wiatrem i wyznacza terytorium, na którym tylko my 
możemy się poruszać. Daje minimum intymności, 
lecz z drugiej strony izoluje, bo siedząc na plaży nie 
rozmawiamy ze sobą, nie poznajemy nowych ludzi. 
Leżak zapewni wygodę, bo nie każdy lubi leżeć na 
ręczniku pod „twardym” piaskiem.
Ważne, aby nie zapomnieć o nakryciu głowy (chroni 
przed udarem), stroju kąpielowym, rzeczach do prze-
brania, piłce plażowej (jeśli lubimy spędzać czas ak-
tywnie) i kole ratunkowym (jeśli nie umiemy pływać 
lub mamy małe dzieci).
Na koniec dobra rada. Nie spuszczajcie z oczu swo-
ich pociech, choćbyście byli przeświadczeni, że są 
najbardziej bezpieczne. Nie zapomnijcie więc... oku-
larów.

Niezbędnik Plażowicza

Turyści, którzy wybie-
rają się nad morze, 
co roku mają ten sam 
problem: z kim i gdzie 
zostawić psa lub kota? 
Można oczywiście sko-
rzystać z usług hote-
li dla zwierząt, ale to 
kosztuje. Najbardziej 
„pomysłowi” wyrzuca-
ją pupile w okolicach 
schronisk.

Coraz więcej nadmor-
skich hoteli i pensjona-
tów zaprasza do siebie 
turystów, którzy mogą 
przyjechać ze swoimi 
zwierzętami. Psy i koty 
mogą tam przebywać 
w specjalnie do tego 
zaadoptowanej części 
ogrodu, mogą też być 
ze swoimi właścicielami 
w pokojach. Wszystko 
zależy od oczekiwań 
tego, który za pobyt 
i swój, i psa albo kota, 
płaci.
Wprowadzenie psa lub 
kota na plażę jest wykro-
czeniem i grozi grzywną 
w wysokości 500 złotych. 
Są jednak i takie plaże, 
gdzie zostały wyznaczo-
ne specjalne strefy dla 
zwierząt. Aby je znaleźć, 
trzeba tylko poszukać 
odpowiednich oznaczeń 
lub zapytać ratowników.
Pies na plaży powinien 
być prowadzony na 
smyczy. Duże czworono-
gi obowiązkowo muszą 
mieć założony kaganiec. 
Woda morska nie nadaje 
się do picia, musimy więc 
mieć z sobą od 2 do 4 li-
trów wody pitnej, w za-
leżności od masy ciała 
psa. Pies czy kot, tak jak 
człowiek, może odczuć 
przykre konsekwencje 
zbyt długiego przebywa-

nia w nasłonecznionym 
miejscu. Zwierzęta rów-
nież potrzebują cienia.
Po kąpieli w morzu na-
leży obserwować, czy 
nie pojawiają się dziwne 
ślady na skórze naszego 
psa, co widać po odgar-
nięciu sierści. Niektóre 
czworonogi mają bo-
wiem uczulenie na słoną 
wodę.
Pies nie posiada zbyt 
wielu gruczołów poto-
wych (ma je tylko na ła-
pach), dlatego też, gdy 
jest mu gorąco, stroszy 
sierść i sapie, wymie-
niając ciepłe powietrza 
z wnętrza swojego ciała 
na chłodniejsze, pocho-
dzące z zewnątrz. 
Pod żadnym pozorem 
nie można wrzucać psa 
do wody, ponieważ 
może doznać szoku 
termicznego. Koty, jak 
wiadomo, nie potrafią 
pływać. Jeśli temperatu-
ra ciała psa wzrośnie do 
ok. 40 stopni, wymaga 
on natychmiastowej po-
mocy weterynarza. Cza-
sowo pomoże zwilżanie 
dziąseł i nosa czworono-
ga chłodną, lecz nie zim-
ną wodą. 
Na plaży, tak jak w par-
kach, właściciele psów 
mają obowiązek sprząta-
nia po nich. Zaniedbanie 
tego obowiązku skutku-
je mandatem, a częściej 
zwróceniem uwagi pla-
żowiczów i poczuciem 
wstydu właściciela zwie-
rzęcia.
O ile nie jest to ko-
nieczne, nie zabierajmy 
psa lub kota na plażę 
w dzień. O wiele przy-
jemniejszy będzie dla 
nich wieczorny spacer 
brzegiem morza.

Plaże 
nie dla zwierząt?

gwe24.pl
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Polacy coraz częściej wyjeżdżają na wakacje za gra-
nicę. Szukają odpoczynku w tzw. ciepłych krajach, 
a nie potrafią docenić walorów ojczystych plaż, 
które są... najczystsze w Europie! „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”, brzmi stare porzekadło.

Plaże w Polsce należą do najładniejszych na świecie. 
Są długie i bardzo piaszczyste, zadbane, o dzikim cha-
rakterze. Nierzadko znajdują się w pobliżu lasu, co jest 
dodatkowym atutem. Nie są zabudowane hotelami 
czy nawet prywatnymi domami, jak to jest w wielu 
innych krajach.
Wiele polskich plaż należy do najczystszych w Euro-
pie. Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Edukacji 
Ekologicznej przyznaje co roku wielu plażom w na-
szym kraju tzw. Błękitną Flagę. Wyróżnienie to otrzy-
mują kąpieliska i mariny, które spełniają najwyższe 
standardy jakości wody, zarządzania, bezpieczeństwa 
oraz działań informacyjnych oraz edukacyjnych.
Woda na Błękitnej Plaży nie może być zanieczyszczo-

na, otoczenie powinno być odpowiednio zadbane 
i zagospodarowane. Kąpielisko musi być strzeżone, 
wyposażone w źródła wody do picia oraz aptecz-
ki pierwszej pomocy. Na Błękitną Plażę zakazuje się 
wjazdu samochodem, nie można wprowadzać tam 
zwierząt ani rozbijać namiotów. 
O tym, które plaże i mariny zostaną wyróżnione w pre-
stiżowym rankingu w danym roku, decyduje między-
narodowe jury z siedzibą w Kopenhadze, które składa 

się m.in. z przedstawicieli Światowej Organizacji Tury-
stycznej, Europejskiej Unii na Rzecz Ochrony Wybrzeży 
oraz Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego. 
W maju przyznano Błękitną Flagę aż 32 plażom oraz 6 
marinom znajdującym się w Polsce. Jak wskazują sta-
tystyki, nasze plaże z roku na rok stają się coraz bar-
dziej atrakcyjne.
W województwie pomorskim zostało wyróżnionych 
11 plaż i 3 mariny. Nieco czyściej jest w zachodniopo-
morskim, co wynika z mniejszego natłoku turystów. 
Najczystsza plaża w Polsce znajduje się w Świnouj-
ściu.
Wyróżnieniu towarzyszy wręczenie prawdziwych flag, 
oczywiście w kolorze błękitnym. W lipcu zawisną one 
na masztach.

Polskie plaże 
– czy mamy się czego wstydzić?

• Gdańsk - Dom Zdrojowy
• Gdańsk - Brzeźno
• Molo Gdańsk - Jelitkowo
• Gdańsk - Orle
• Gdańsk - Stogi
• Gdańsk - Sobieszewo
• Gdynia - Plaża Śródmieście
• sopot - Koliba
• Ustka - Plaża Wschodnia
• WładysłaWoWo - Jastrzębia Góra
• WładysłaWoWo - Kąpielisko Władysławowo

Błękitne Plaże
w województwie pomorskim:






