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G ³ o s   ¯ e g r z a
Biuletyn informacyjny Rady Osiedla ¯egrze – jednostki pomocniczej Miasta

Poznania, obejmuj¹cej swoim zasiêgiem spó³dzielcze osiedla Or³a Bia³ego, Polan
i Stare ¯egrze oraz tereny do nich przyleg³e

Podczas tych czterech lat
uda³o nam siê zrealizowaæ kil-
ka wa¿nych projektów oraz
wiele pomniejszych. Jednak-
¿e najbardziej dumny jestem
z tego, ¿e przez ca³y ten czas
Rada potrafi³a, mimo wielu
ró¿nic zdañ pomiêdzy po-
szczególnymi radnymi, wypra-
cowywaæ ostatecznie rozwi¹-
zania kompromisowe, co naj-
lepiej by³o widaæ zawsze pod-
czas obrad nad najwa¿niejsz¹
z nich – corocznym bud¿etem
Osiedla. Radni potrafili rezy-
gnowaæ z czêœci swoich po-
mys³ów, w efekcie prawie ka¿-
da uchwa³a by³a podejmowa-
na zdecydowan¹ wiêkszoœci¹
g³osów, a znaczna ich czêœæ
jednomyœlnie. Czas poœwiê-
cony na dyskusje i uzgodnie-
nia nie by³ wiêc nigdy czasem
straconym. To jeden z powo-
dów, dla którego w ci¹gu tych
lat nie pojawi³a siê w mediach
¿adna negatywna informacja
o dzia³aniu Rady Osiedla
¯egrze, co jak pokazuj¹ przy-
k³ady innych osiedli nie jest
wcale tak czêste. Za to
wszystko nale¿y siê radnym
podziêkowanie.

Z najwa¿niejszych inicja-
tyw zrealizowanych przez

Na po¿egnanie nadszed³ czas...
Radê mijaj¹cej kadencji nale-
¿y wspomnieæ o nadaniu uli-
cy biegn¹cej od ulicy ¯egrze
do ulicy Inflanckiej przez œro-
dek osiedla Stare ¯egrze na-
zwy Redarowska. Jest to wa¿-
ne z kilku powodów. Przede

wszystkim Radzie Osiedla
¯egrze, jako pierwszej radzie
osiedla w Poznaniu, uda³o siê
skutecznie wykorzystaæ pra-
wo inicjatywy uchwa³odaw-
czej, jak¹ samorz¹dy pomoc-
nicze uzyska³y dziêki reformie
autorstwa radnego Mariusza
Wiœniewskiego i wprowadziæ
pod obrady Rady Miasta Po-
znania projekt uchwa³y autor-
stwa Rady Osiedla ¯egrze o
nadaniu nazwy Redarowska
ulicy na odcinku od ulicy
¯egrze do ulicy Inflanckiej.
Dlatego te¿ Rada Miasta Po-

znania g³osuj¹c za nadaniem
nazwy Redarowska g³osowa-
³a nad projektem uchwa³y au-
torstwa Rady Osiedla ̄ egrze!

Warto przypomnieæ, ¿e
Rada Osiedla ¯egrze og³osi-
³a konkurs na nazwê ulicy

wœród mieszkañ-
ców Osiedla. Z na-
des³anych propo-
zycji, w celu wy-
brania najlepszej
Rada Osiedla
¯egrze powo³a³a
w³asn¹ Komisjê, w
sk³ad której weszli
m.in. historyk spe-
cjalizuj¹cy siê w
historii Poznania

dr Marek Rezler, radny miej-
ski Mariusz Wiœniewski
(mieszkaniec os. Stare
¯egrze i by³y cz³onek Rady
Osiedla ¯egrze), przedstawi-
ciele Rady Osiedla Stare
¯egrze-Polan, parafii. p.w.
Najœwiêtszej Bogarodzicy
Maryi oraz oczywiœcie Rady
Osiedla ¯egrze. Ca³a proce-
dura trwa³a ponad rok, gdy¿
jako pierwsza udana inicjaty-
wa osiedlowa w Poznaniu
przecieraliœmy nieznane do-
t¹d urzêdnikom szlaki. Co jed-
nak najwa¿niejsze, osta-

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz nadchodz¹cego Nowego 2015
Roku, ¿yczymy wszystkim mieszkañcom ¯egrza przede wszystkim zdrowia, a tak¿e
odpoczynku i oderwania od codziennych zajêæ. ¯yczymy, ¿eby ten œwi¹teczny czas,
spêdzony w gronie rodziny i przyjació³, by³ pe³en radoœci, wzajemnego zrozumienia
i pozytywnego nastawienia do otaczaj¹cego Nas œwiata i ludzi w nim ¿yj¹cych.
¯yczymy równie¿ tradycyjnie bogatego Miko³aja/Gwiazdora.

Natomiast Nowy Rok niech przyniesie Pañstwu wiele powodów do zadowolenia, za-
równo w ¿yciu prywatnym jak i zawodowym. Nie bêdzie pod ka¿dym wzglêdem choæ
trochê lepszy od tego, który w³aœnie mija.

Rada i Zarz¹d Osiedla ¯egrze

siêcy zebrali dla nas gospo-
darze domów ze Spó³dzielni
Mieszkaniowej Osiedle M³o-
dych w Poznaniu. Obecnie
trwaj¹ prace nad pierwszym
odcinkiem od ulicy Pi³sudskie-
go, ko³o Lidla, w kierunku os.
Bohaterów II Wojny Œwiato-
wej. I choæ wykonanie pracma
wyraŸne opóŸnienie, najwa¿-
niejsze, ¿e uda³o siê pomys³
doprowadziæ do realizacji.

Szymon Ossowski
Przewodnicz¹cy Rady

To ju¿ ostatni numer G³osu ¯egrza w tej kadencji Rady. W marcu 2015 roku odbêd¹ siê wybory na kolejn¹ czteroletni¹ kadencjê. Jest to wiêc najlepszy czas na próbê podsumowania
ostatnich czterech lat naszej pracy. Przypomnê, ¿e Rada Osiedla ¯egrze liczy 15 cz³onków. W mijaj¹cej kadencji w sk³ad Rady Osiedla ¯egrze wchodzili : Maria Chomicz, Katarzyna
Cieœlewicz-Galas, Ma³gorzata Dolata, Ewa Dziamska, Krzysztof Furca, Urszula Kamiñska, £ukasz Kapustka, Izabela Konieczna, Wies³aw Krzywiñski (przewodnicz¹cy Zarz¹du) , Teresa
Mnich, Szymon Ossowski (przewodnicz¹cy Rady), Les³aw Rachwa³, Barbara Tomczak, £ukasz W³odarczak, Krzysztof Zieliñski.

teczn¹ decyzjê Rada podjê³a
po bardzo szerokich konsul-
tacjach, czego efekt widaæ na
Osiedlu ju¿ ponad dwa lata.

Kolejn¹ bardzo wa¿n¹
kwesti¹ by³o aktywne zaanga-
¿owanie siê Rady w drug¹
edycjê Poznañskiego Bud¿e-
tu Obywatelskiego. Przedsta-
wiciele Rady Osiedla ¯egrze
i Rady Osiedla Rataje, wraz z
przedstawicielk¹ inicjatywy
Hello Polanka zg³osili propo-
zycjê budowy szlaku pieszo –
rowerowego z
oœwiet leniem
³¹cz¹cego Maltê
przez Rataje-
Park z Wart¹
(patrz mapa).
Projekt nosi³ na-
zwê RoweLove
Rataje i w g³oso-
waniu we wrze-
œniu 2013 roku
zaj¹³ drugie
miejsce! Na
nasz projekt
(Rada Osiedla
¯egrze oficjalnie
go popar³a i pro-
mowa³a) zag³o-
sowa³o ponad
21 tysiêcy osób,
z czego ok 10 ty-
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W mijaj¹cym roku, ze œrodków finansowych zaplanowanych w bud¿ecie na 2014 rok i
wydatkowanych przez Radê Osiedla ¯egrze, zosta³y zrealizowane m.in. nastêpuj¹ce zada-
nia:
1. Na organizacjê wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej z terenu

naszego Osiedla wydatkowano ³¹cznie kwotê 59 000,-z³.
2. Na organizacjê festynów sportowych i imprez okolicznoœciowych dla mieszkañców Osie-

dla wydatkowano ³¹cznie kwotê 61 000,- z³.
3. Na prace remontowe w placówkach oœwiatowych wydatkowano ³¹cznie kwotê 143 000,- z³.
4. Na prace projektowe œcie¿ek pieszo-rowerowych w Parku Rataje wydatkowano kwotê

14 000,- z³.
5. Na utrzymanie zieleni na terenie Osiedla wydatkowano kwotê 8 500,- z³.
6. Na dofinansowanie budowy parkingu na Os. Or³a Bia³ego wydatkowano kwotê 10 000,- z³.
7. Na dofinansowanie budowy si³owni na Os. Or³a Bia³ego wydatkowano kwotê 45 000,- z³.
8. Na dofinansowanie budowy 2 placów zabaw wydatkowano kwotê 75 000,- z³.
9. Na dofinansowanie zakupu wyposa¿enia dla Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 7 przy

ul. Bobrzañskiej wydatkowano kwotê  4 100,- z³.
Wszystkie wydatki zaplanowane w bud¿ecie Osiedla na 2014 rok zosta³y w ca³oœci zreali-

zowane.
Wies³aw Krzywiñski - Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla ¯egrze

INFORMACJA ZARZ¥DU - REALIZACJA
BUD¯ETU OSIEDLA W 2014 ROKU

Z pomniejszych inicjatyw
Rady Osiedla ¯egrze warto
wspomnieæ coroczn¹ Akcjê
Lato i Zima, w której uczest-
nicz¹ dzieci z osiedlowych
szkó³, coroczne obchody 11
listopada, podczas których
odbywa siê zawsze turniej
pi³ki no¿nej oraz wieczornica.
Tradycyjnie Rada wspó³orga-
nizuje równie¿ Bieg Mate-
usza na os. Or³a Bia³ego.
Ponadto corocznie Rada
znaczn¹ czeœæ swojego bu-
d¿etu przeznacza³a na dofi-
nansowanie palcówek oœwia-
towych – szkó³ podstawo-
wych, gimnazjum i przed-

szkoli.
Bardzo wa¿n¹ p³asz-

czyzn¹ dzia³alnoœci Rady
Osiedla ̄ egrze by³y wspólne
inwestycje realizowane ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
Osiedle M³odych w Poznaniu.
W ten sposób odnowiono kil-
ka placów zabaw oraz zbu-
dowano cztery si³ownie na

Nagroda z Biegu Mateusza

Si³ownia na os. Stare ¯egrze

Si³ownia na os. Polan

Si³ownia na os. Or³a Bia³ego.

wolnym powietrzu (po jednej
na Starym ¯egrzu i Polan
oraz dwie na Or³a Bia³ego).
W³aœnie o tych si³owniach
warto wspomnieæ w szcze-
gólnoœci, gdy¿ Rada by³a tu
prekursorem – si³ownia na
Starym  ¯egrzu (obok Netto)
by³a jedn¹ z pierwszych je¿eli
nie pierwsz¹ nowoczesn¹ si-
³owni¹  w tej czêœci miasta.
Równie¿ na 2015 Rada prze-
znaczy³a miêdzy innymi œrod-
ki na nowy plac zabaw na os
Or³a Bia³ego.

Rada Osiedla ¯egrze w
tej kadencji uruchomi³a swoj¹

stronê internetow¹. Prace
nad jej koncepcj¹ trwa³y doœæ
d³ugo ale zakoñczy³y siê uru-
chomieniem od podstaw stro-
ny www.zegrze.poznan.pl, na
której mo¿na znaleŸæ infor-
macje o radzie osiedla (sk³ad
i funkcje poszczególnych
osób), o zadaniach i kompe-
tencjach osiedla oraz najwa¿-

niejsze dokumenty zwi¹zane
z jego funkcjonowaniem, o
aktualnych dzia³aniach rady,
pobraæ w wersji pdf „G³os
¯egrza” oraz uzyskaæ inne
informacje dotycz¹ce osiedla.
Strona powsta³a jednak rów-
nie¿ po to, ¿eby staæ siê g³ów-
nym kana³em komunikacji
pomiêdzy mieszkañcami
osiedla, a cz³onkami rady. I
powoli coraz lepiej tê funkcjê
wype³nia.

Je¿eli Pañstwa zdaniem
dzia³ania Rady w mijaj¹cej
kadencji zas³uguj¹ na Wasze
uznanie, to ju¿ dziœ prosimy
o rozwa¿enie mo¿liwoœci od-

dania na Nas g³osów w wy-
borach do rad osiedli, które
obêd¹ siê w marcu 2015
roku. Wszystko wskazuje, ¿e
wiêkszoœæ dotychczasowych
cz³onków bêdzie siê ponow-
nie ubiegaæ o mandat radne-
go osiedlowego na ¯egrzu.

SZO
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Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopada
jak co roku na sportowo i patriotycznie

Jak co roku 11 listopada
na ¯egrzu rozpocz¹³ siê na
sportowo, halowym turnie-
jem pi³ki no¿nej po Puchar
Rady Osiedla ¯egrze. Tur-
niej odby³ siê jak zwykle w
Zespole Szkó³ z Oddzia³ami
Integracyjnymi nr 1 na os.
Stare ̄ egrze 1. Turniej trwa³
od 8.30 do 14.00. Przez te
wszystkie lata turniej wyro-
bi³ ju¿ sobie pewn¹ markê,
o czym œwiadczy nies³abn¹-
ce zainteresowanie udzia-
³em w nim. Prowadz¹ go na-
uczyciele z osiedlowych
szkó³, którzy zajmuj¹ siê re-
krutacj¹, przebiegiem oraz
sêdziowaniem. Zwyciêskie
dru¿yny w ka¿dej kategorii
wiekowej otrzyma³y na rêce
swoich kapitanów po pa-
mi¹tkowym pucharze, a
wszyscy zawodnicy dru¿yn,
które stanê³y na podium do-
stali pami¹tkowe medale w
kolorach z³otym, srebrnym i
br¹zowym, stosownie do
zajêtego miejsca w turnieju.

Rada Osiedla ̄ egrze niemal od pocz¹tku istnienia osiedla (od 2001 roku) organizuje dla mieszkañców w³asne obchody Œwiêta Niepodle-
g³oœci 11 listopada. Gwarancj¹ wysokiej jakoœci towarzysz¹cych obchodom imprez jest sta³y i niezmienny od lat program oraz jego ró¿norod-
noœæ, dziêki czemu niemal ka¿dy mo¿e znaleŸæ tam coœ dla siebie. Potwierdzi³y to równie¿ i tegoroczne obchody.

Osobne statuetki otrzymali
równie¿ najlepsi zdaniem
organizatorów zawodnik i
bramkarz turnieju. Tradycj¹
turnieju organizowanego
przez Radê Osiedla ¯egrze
zawsze by³o, ¿e nikt z
uczestników nie wraca³ do
domu z pustymi rêkoma,
bez wzglêdu na wynik spor-
towej rywalizacji i zdobyte
miejsce w turnieju. I tym ra-
zem wszyscy uczestnicy
otrzymali pi³kê no¿n¹ oraz
s³odycze i napoje. Wszyst-
kie nagrody i upominki zo-
sta³y ufundowane przez
Radê Osiedla ¯egrze.

Nastêpnie zgodnie z tra-
dycj¹ odby³a siê Msza w in-
tencji Ojczyzny, w tym roku
w koœciele na Starym
¯egrzu. Po mszy, jak co
roku, jej uczestnicy udali siê
wspólnie, w towarzystwie
harcerzy, do Szko³y Podsta-
wowej nr 64 na os. Or³a Bia-
³ego. W auli szko³y odby³ siê
uroczysty koncert, podczas

którego mieszkañcy mogli
wys³uchaæ najpopularniej-
szych polskich pieœni patrio-
tycznych i biesiadnych. By³o
wiêc i podnioœle i weso³o,
gdy¿ od lat intencj¹ tych or-
ganizowanych przez Radê
Osiedla ¯egrze koncertów
jest œwiêtowanie na weso³o,
bez dominuj¹cego przez
lata patosu. Jest z czego siê
cieszyæ, nale¿y wiêc œwiêto-
waæ! A po koncercie na
wszystkich przyby³ych cze-
ka³ ju¿ poczêstunek, gro-
chówka oraz – jak to w Po-
znaniu 11 listopada – rogal
œwiêtomarciñski.

Aktualnie dzia³aj¹ca
Rada zaplanowa³a w bud¿e-
cie na 2015 roku œrodki na
organizacjê kolejnych ob-
chodów, jednak¿e o ich for-
mule, zakresie i przebiegu
decydowaæ ju¿ bêdzie nowa,
wy³oniona w przysz³orocz-
nych wyborach Rada. A kto
bêdzie wchodzi³ w jej sk³ad,
zadecyduj¹ ju¿ za kilka mie-

siêcy mieszkañcy osiedla
¯egrze (obejmuj¹cego swo-
im zasiêgiem spó³dzielcze
osiedla Or³a Bia³ego, Polan i
Stare ¯egrze oraz tereny do
nich przyleg³e). Tegoroczne

obchody cieszy³y siê znów
sporym zainteresowaniem
mieszkañców, dlatego trzeba
mieæ nadziejê, ¿e nowa
Rada i Zarz¹d Osiedla w
przysz³ym roku podtrzymaj¹

t¹ lokaln¹ tradycjê i  równie¿
zorganizuj¹ koleje obchody
11 listopada, w podobnej do
dotychczasowej formule.

ROZ
Fot. (5) Jakub Walczak
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Przygotowa³:
st. kpt. Jacek Orlikowski
Zastêpca Dowódcy Jed-

nostki “Ratowniczo –
Gaœniczej Nr 7

(Poznañ – Rataje)

BEZPIECZNY
SYLWESTER

Nieumiejêtne obchodze-
nie siê z petardami i fajerwer-
kami jest przyczyn¹ wielu
wypadków. Najczêstsze kon-
sekwencje takiego zachowa-
nia to: po¿ar, oparzenia skó-
ry, zapalenie siê w³osów i
odzie¿y, uszkodzenia cia³a,
utrata wzroku, kalectwo, a
nawet œmieræ. ̄ eby temu za-
pobiec nale¿y przestrzegaæ
ustalonych zasad. Po pierw-
sze powinniœmy zapoznaæ siê
z instrukcj¹ obs³ugi tych ma-
teria³ów i uwa¿aæ na dzieci
podczas ich odpalania. Po
drugie nale¿y zachowaæ
trzeŸwoœæ i nie u¿ywaæ petard
w pomieszczeniach zamkniê-
tych, balkonach i tarasach, a
tak¿e nie trzymaæ ju¿ odpa-
lonych fajerwerków w d³o-
niach. Fajerwerkami i petar-
dami powinni zajmowaæ siê
tylko doroœli. To materia³y

wybuchowe, których nieumie-
jêtne u¿ywanie mo¿e dopro-
wadziæ do nieszczêœcia.

Fajerwerki mog¹ uœwiet-
niæ ka¿d¹ imprezê lub staæ siê
przyczyn¹ tragedii. To mate-
ria³y ³atwopalne i wybuchowe,
dlatego nale¿y z nimi odpo-
wiednio postêpowaæ. Co roku
w ca³ym kraju odnotowuje siê
w ostatnim dniu roku kilka-
dziesi¹t przypadków udziela-
nia pomocy w zwi¹zku z wy-
padkami przy odpalaniu fajer-
werków.

RADZIMY !!!
W przypadku zapalenia

siê odzie¿y lub w³osów nie
biegaj dooko³a, bo jeszcze
bardziej rozniecisz p³omienie.
Po³ó¿ siê i przetaczaj siê po
pod³o¿u. Utrudni to rozprze-
strzenianie siê ognia. Zduœ
p³omienie ciê¿kim materia-
³em, np. p³aszczem lub ko-
cem.

PAMIÊTAJ !!!
Przy odpalaniu fajerwerków

zawsze pamiêtajmy o
poni¿szych zasadach:

NIEWYPA£:
o nie podchodŸ przez 10 -

30 min.
o nigdy nie próbuj odpalaæ

ponownie.
o podnoszenie petard, któ-

re wybuchaj¹ z opóŸnio-
nych zap³onem to naj-
czêstsza przyczyna wy-
padków.

NIE POCHYLAJ SIÊ:
o nie nale¿y pochylaæ siê

nad fajerwerkami przy od-
palaniu, ani te¿ po skoñ-
czonym efekcie.

o zbyt wczesne odpalenie
mo¿e poparzyæ Twoj¹
twarz.

o w zale¿noœci od potrzeby
odpalaj kucaj¹c z boku
albo na stoj¹co.

RAKIETA LECI
Z PATYKIEM:

o nie nale¿y wbijaæ rakiety
w ziemiê tylko wstawiæ
pionowo w butelkê, rurkê
itp.

o jak nie poleci to wybuch-
nie na poziomie zero.
RZYMSKIE OGNIE:

o rurkê nale¿y zakopaæ,
albo wbiæ w œnieg - trzy-
manie rurki w d³oni nie jest
w³aœciwe.

o mo¿e siê zdarzyæ (spora-
dycznie), ¿e ostatnia kul-
ka wyleci „ty³em” rurki -
sprawdŸ czy nie ma tam
Twojej d³oni ani innych
ludzi.

o rzymskie ognie k³adŸ p³a-
sko na ziemi obrazkiem
do góry - nie stawiaj pio-
nowo.

o motyle jak nazwa wska-
zuje lataj¹, kiedy posta-
wisz pionowo, obrazkiem

w Twoj¹ stronê, to mo¿e
polecieæ w Twoim kierun-
ku i Ciê zraniæ.

WYRZUTNIE
o zawsze zabezpieczaj wy-

rzutnie przed przewróce-
niem podczas wystrza³u,
np.: obstaw kamieniami,
przymocuj taœm¹ do wbi-
tego w ziemiê patyka

NIE WOLNO  !!!
o u¿ywaæ fajerwerków w

pomieszczeniach za-
mkniêtych,

o wypuszczaæ fajerwerków
z okien i balkonów, gdy¿
mog¹ wpaœæ z powrotem
do mieszkania lub miesz-
kania s¹siadów powodu-
j¹c po¿ar czy obra¿enia
cia³a,

o wrzucaæ ani kierowaæ fa-
jerwerków w miejsca,
gdzie przebywaj¹ lub

Ratajscy stra¿acy ostrzegaj¹!!!

O czym nale¿y pa-
miêtaæ przygotowuj¹c
mieszkania i domy na
Œwiêta?

Najczêœciej do po¿arów w
okresie przedœwi¹tecznym
dochodzi z powodu nierozwa-
gi, poœpiechu czy zaniedba-
nia. Przygotowuj¹c œwi¹tecz-
ne dania nie nale¿y zostawiaæ
ich bez nadzoru na w³¹czo-
nym gazie czy kuchence
elektrycznej. Pozostawienie
bez dozoru rozgrzanych
urz¹dzeñ elektrycznych (ku-
chenek gazowych, elektrycz-
nych, piekarników i opieka-
czy), a tak¿e przeci¹¿enia in-
stalacji elektrycznej, spowo-
dowane w³¹czeniem nad-
miernej iloœci odbiorników
elektrycznych, s¹ najczêst-

BEZPIECZNE ŒWIÊTA

Grudzieñ jest okresem gor¹czkowych przygotowañ do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i powitania Nowego Roku.
W tym czasie „ogólnego roztargnienia” bardzo czêsto dochodzi “do ró¿nego rodzaju niebezpiecznych zdarzeñ.

szymi przyczynami po¿arów.
Dekoruj¹c œwi¹tecznymi

ozdobami i lampkami miesz-
kania czy domy nale¿y mieæ
na uwadze bezpieczeñstwo
w³asne, rodziny i s¹siadów.
Zewnêtrzne œwi¹teczne
oœwietlenie mieszkania czy
domu mo¿e okazaæ siê nie-
bezpieczne w przypadku, gdy
nie jest przystosowane do
u¿ywania w warunkach ze-
wnêtrznych. Kolorowe lamp-
ki nie maj¹ce odpowiedniej
izolacji mog¹ po namokniêciu
na deszczu czy œniegu spo-
wodowaæ zwarcie instalacji
elektrycznej lub pora¿enie
pr¹dem.

Nie nale¿y pozwalaæ na
odpalanie „zimnych ogni”
przez dzieci bez nadzoru
osób doros³ych, gdy¿ wytwa-
rzaj¹ one wysok¹ temperatu-

rê i mog¹ spowodowaæ po¿ar
b¹dŸ oparzenia. Pamiêtajmy
te¿, aby zawsze trzymaæ za-
pa³ki i zapalniczki w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.

Drzewko choinkowe w
domu nale¿y ustawiæ w bez-
piecznej odleg³oœci (wg prze-
pisów minimum 60 cm) od ko-
minków, pieców, grzejników
itp. oraz zas³on i firanek. Za-
równo naturalna jak i sztucz-
na choinka s¹ materia³ami
³atwopalnymi. Na choinkach
nie nale¿y zapalaæ œwieczek
pal¹cych siê otwartym
ogniem. Œwieczek i œwieczni-
ków nie nale¿y równie¿ usta-
wiaæ zbyt blisko choinek i in-
nych materia³ów palnych oraz
nie dopuœciæ do zapalenia siê
ozdób na³o¿onych na œwiecz-
niki. PRZYDATNY LINK: http://www.youtube.com/watch?v=0KSl9s6GjgY

mog¹ przebywaæ ludzie,
o rzucaæ fajerwerków na

samochody oraz w okoli-
cach stacji paliw i zbiorni-
ków z p³ynami ³atwopal-
nymi.

PAMIÊTAJ !!!
Bawi¹c siê fajerwerkami

bierzesz odpowiedzialnoœæ
za ewentualne szkody, które
mog¹ one spowodowaæ.

Po¿ar choinki
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NIGDY NIE PRZERABIAJ ZAKUPIONYCH FAJERWERKÓW ANI NIE
PRÓBUJ ROBIÆ ICH SAMODZIELNIE !!!

PAMIÊTAJ, ABY ZAWSZE POSTÊPOWAÆ ZGODNIE Z ZA£¥CZON¥
INSTRUKCJ¥ U¯YTKOWANIA !!!

¯yczymy bezpiecznej zabawy sylwestrowej!!!


