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Nr 5/2013 r. – pismo Rady Osiedla Rataje – egz. bezpłatny, nakład 18.000 szt.

Dobrym zwyczajem już po raz kolejny 
Rada Osiedla Rataje wesprze finansowo 
w roku 2014 placówki oświatowe z tere-
nu Rataj. Obok środków własnych Rada 
Osiedla Rataje w swoich kompetencjach 
dysponuję tzw. środkami powierzony-
mi z Wydziału Oświaty o łącznej kwocie 
345.300 tys. zł. Jednak przed podzia-
łem środków finansowych wszystkie 
placówki oświatowe a mamy ich łącznie 
16 (tj. 9 przedszkoli, 5 szkół podstawo-
wych, 2 gimnazja) zostały skontrolowane 
pod kątem najbardziej pilnych potrzeb 
a każdy z dyrektorów musiał sporządzić 
tzw. kartę analizy i oceny planowanych 
potrzeb na rok 2014. Wizytację podob-
nie jak w roku ubiegłym przeprowadzi-
liśmy z inspektorem Wydziału Oświaty 
p. Grażyną Hylą. Jak wiadomo potrzeby 
placówek oświatowych są bardzo duże 
i nie sposób wszystkie zaspokoić ale jako 
jednostka pomocnicza miasta staramy 
się w możliwy sposób finansować, każdą 
placówkę w równym stopniu tak aby wy-
równywać poziom i standardy pomiędzy 
poszczególnymi placówkami. Wnioski 
pokontrolne pokazują, że głównymi pro-
blemami z jakimi obecnie borykają się 
przedszkola, szkoły podstawowe i gim-
nazja to stara instalacja wodno-kanaliza-
cyjna oraz centralnego ogrzewania, sta-
re sanitariaty, dziurawe podłogi w salach 
lekcyjnych a w przypadku przedszkoli 
stare bloki żywieniowe w których czuć 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Rada Osiedla Rataje 

składa wszystkim mieszkańcom
moc serdecznych życzeń pogodnych 

i rodzinnych świąt, 
oraz braku trosk i samych sukcesów

w nadchodzącym 2014 roku !

Wsparcie finansowe dla placówek 
oświatowych na rok 2014

jeszcze ducha poprzedniej epoki. Ale 
trudno się dziwić są to budynki 30 a na-
wet 40 letnie, których właśnie nadszedł 
czas remontów, który w każdej placówce 
jest na innym poziomie realizacji.

Również w roku 2014 planowaliśmy 
przeznaczyć w ramach zadania granto-
wego realizowanego przy Szkole Pod-
stawowej nr 19 środki na budowę wie-
lofunkcyjnych boisk sportowych ale 
z przykrością przyjęliśmy informację 
o nie przyznaniu przez komisję grantową 
dofinansowania dla tego zadania. Na ten 
cel ROR w budżecie zarezerwował kwotę 
73.227 tys. zł. W takiej sytuacji zarząd 
osiedla zaproponował aby kwota ta zo-
stała przekazana dla Szkoły Podstawowej 
nr 19 na zadania inwestycyjno-remonto-
we po wcześniejszych uzgodnieniach 
z dyrekcją. I tak się właśnie stało, decy-
zją większości ROR pozytywnie zaopi-
niowała propozycję zarządu jak również 
został przyjęty plan prac inwestycyjno-
-remontowy w poszczególnych placów-
kach. Głosowanie w tej sprawie odbyło 
się 28.10.2013 r., podczas XXXI sesji Rady 
Osiedla Rataje.

Łączna kwota jaką Rada Osiedla Rataje 
w ramach środków własnych przeznaczy 
do placówek oświatowych w roku 2014 
wynosi 174.518 tys. zł.

Autor: Artur Gumny

Kiedy w grudniu ubiegłe-
go roku na wniosek pre-
zydenta Miasta Poznania, 
Rada Miasta Poznania gło-
sami dwóch klubów rządzą-
cych zabierała i tak mizerne 
środki na budowę Rataje-
-Parku w Poznaniu poja-
wiało się wiele głosów aby 
usprawiedliwić tą niegodzi-
wą decyzję. Mówiono: miesz-
kańcy Rataj już dawno zapomnie-
li o parku, mieszkańcy Rataj wręcz nie 
chcą zagospodarowania tego terenu 
pod sport i rekreację a osamotniony głos 
radnego Adama Pawlika jest 
tylko jego wymysłem, który 
realizuje wbrew swoim wy-
borcom, postanowiliśmy 
wtedy jako Rada Osiedla Ra-
taje i Żegrze oraz grupa mieszkańców inicjatywy 
Hello Polanka pokazać tym wszystkim ludziom, 
że się mylą i mówią po prostu nieprawdę.

Złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego 
2014 na budowę szlaku pieszo/rowerowego łą-
czącego Rataje-Park w Poznaniu z Maltą i Wartą 
oraz ulicą Jana Pawła II. Projekt składa się z eta-
pów oznaczonych literami od A do L (zgodnie 
z załączoną mapą). Etapy: B, C, D, H zostały wy-
konane. Etapy: A, E, F, G, pozostały do wykonania 
zgodnie z obowiązującymi tam planami miej-
scowymi. Zakłada się budowę jednej nitki pieszej 
lub rowerowej utwardzonej kostką bezstykową 
lub asfaltem oraz latarnie, ławki z oparciem, 
kosze na śmieci, drzewa i krzewy usytuowane 
wzdłuż traktu. Etapy: I, J, K jako kontynuacja 
poprzednich. Etap: L zgodnie z planami miej-
scowymi – przebudowa istniejącego chodnika 
do standardu wydzielonej alei pieszej i ścieżki 
rowerowej wraz z ławkami z oparciem, koszami 
na śmieci oraz umiejscowionymi wzdłuż drzewa-
mi i krzewami.

Celem projektu jest „wpuszczenie” mieszkań-
ców 100-tysięcznej społeczności Rataj na teren, 
który jest zlokalizowany w samym ich środku. 
Możliwość spacerowania, odpoczynku na ławce 
czy zrobienie pikniku na trawie pozwoli poznać 
tą część miasta Poznania od nowa. Zachęci rów-
nież mieszkańców do spędzania czasu wolnego 
w miesiącach letnich w mieście, dając im alter-
natywę do wyjazdów na działki lub tereny re-

kreacyjne znajdujące się 
poza miastem. Trakt pie-

szy/rowerowy pozwalający 
100-tysięcznej społeczności 
przemieszczać się pomiędzy 
swoim mieszkaniem a je-
ziorem Maltańskim i rzeką 
Wartą w pięknej już dziś 
zieleni będzie krokiem milo-

wym dla tej części poznania. 
Pozwoli także na codzienne 
przemieszczanie się rowerem 
z domu do pracy, szkoły czy 

na zakupy. Ułatwi też codzien-
ną komunikację ze śródmie-

ściem. Oświetlenie usytuowa-
ne wzdłuż alei pozwoli 
zwiększyć poczucie bez-
pieczeństwa mieszkań-

ców o czym już dziś mo-
żemy przekonać się rozmawiając 

z mieszkańcami korzystającymi 
z odcinków oznaczonych literami: B, C.

We wrześniu tego roku odbyło się ogólnomiej-
skie głosowanie. Za RoweLOVE Rataje czyli na-
szym projektem głosowało 21 673 osób, co po-
zwoliło nam zająć drugi wynik w mieście. Jak 
pokazały wyniki z całą pewnością dzisiaj może-
my powiedzieć, że dla mieszkańców Rataj jak 
i całego miasta Poznania Rataje-Park jest wciąż 
sprawą priorytetową, jest wciąż niespełnionym 
marzeniem a władza publiczna ma obowiązek 
wsłuchiwać się w głos wspólnoty samorządowej 
a nie pozostawać głuchym na jej wołanie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Poznania 
i studentom za udział w głosowaniu. Szczegól-
ne zaś podziękowania kierujemy do Spółdzielni 
Mieszkaniowej Osiedle Młodych i osób, które 
bezpośrednio zaangażowały się w uzyskanie 
tak wspaniałego wyniku. Jest to Nasz wspólny 
sukces. Dzięki Państwa zaangażowaniu będzie-
my mogli wkrótce cieszyć się piękną drogą, wy-
godną w użytkowaniu zarówno dla pieszych jak 
i rowerzystów. Mobilizacja Ratajan to sygnał dla 
władz miasta aby zaczęto w końcu realizować 
idee oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla Rataje-Parku z przeznacze-
niem sportowo-rekreacyjnym a nie budowlanym 
o czym zdaje się niektórzy ciągle zapominają.

Autor: Adam Pawlik
przewodniczący Rady Osiedla Rataje
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RoweLOVE Rataje – sukces mieszkańców Rataj!!!



2

2

2 3

Plan wydatków Osiedla Rataje na rok 2014

Inwestycje współfinansowane ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”

GŁOS RATAJ
Rada Osiedla Rataje

Współpraca pomiędzy Radą Osiedla Rataje 
a poszczególnymi administracjami osiedli 
należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osiedle Młodych” układa się przyzwoicie. 
Każda administracja w roku 2013 otrzymała 
od ROR kwotę 59.500 tys. zł z przeznacze-
niem inwestycyjno-remontowym.

Kierownictwo osiedla Armii Krajowej, Bo-
haterów II Wojny Światowej i Rzeczypo-
spolitej postanowiło przeznaczyć tą kwotę 
na dofinansowanie budowy kortu tenisowe-
go na os. Armii Krajowej w pobliżu budyn-
ku nr 112-119. Warto również wspomnieć, 
że z początkiem roku szkolnego 2013/2014 

Podczas XXIX sesji Rada Osiedla Rataje 
uchwaliła plan wydatków Osiedla Rataje na 
2014 rok. Przyjęty plan zakłada realizację 
inwestycji z których będą korzystać bezpo-
średnio mieszkańcy osiedla na łączną kwotę 
330 tys. zł a są to między innymi:

•	 budowa wybiegu dla psów na terenie Po-
lanki oraz na os. Rzeczypospolitej, 

•	 modernizacja chodnika pomiędzy os. Bo-
haterów II Wojny Światowej a Rzeczypospo-
litej 71-76 przy ul. Kruczej,

•	 budowa siłowni zewnętrznej na os. Po-
wstań Narodowych 31-38, 

•	 budowa alei spacerowej na os. Powstań Naro-
dowych 31-38 od X LO do placówki banku PKO,

•	 wyposażenie osiedla w elementy małej ar-
chitektury (ławki, kosze na śmieci itp.),

•	 modernizacja chodników i dróg na os. Pia-
stowskim,

•	 rozbiórka starej fontanny na os. Piastow-
skim w pobliżu ronda Rataje.

Dodatkowo ROR po raz kolejny planuję prze-
kazać łączną kwotę 120 tys. zł do Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” dla trzech 
kierownictw osiedli tj. Kierownictwo Osiedla 
Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Naro-
dowych, Piastowskiego oraz Armii Krajowej, 
Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypo-
spolitej, z przeznaczeniem tych środków na 
inwestycje osiedlowe dla mieszkańców po 

wcześniejszych uzgodnieniach. Prócz zadań 
inwestycyjnych, w planie wydatków na rok 
2014 zostały wpisane zadania o charakte-
rze kulturalno – sportowo – rekreacyjnym 
dla wszystkich mieszkańców począwszy od 
dzieci a skończywszy na seniorach. Dla przy-
kładu wraz z Fundacją Pomocy Ludzkiej „Jest 
Nadzieja” planowany jest wypoczynek letni 
dla dzieci z terenu Osiedla Rataje a także zor-
ganizowanie zajęć kulturalno-oświatowych 
w szkołach podstawowych w ramach „Akcji 
Zima”. Natomiast dla seniorów planowa-
ny jest zakup biletów do ośrodków kultury 
takich jak kina, teatry a także organizacja 
imprez kulturalnych z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Dodatkowo 4 filie Biblioteki 

Raczyńskich działające na terenie Osiedla 
Rataje (tj. filia 2, filia 24, filia 32, filia 48) otrzy-
mają dofinansowanie na zakup książek oraz 
audiobook’ów o łącznej kwocie 8 tys. zł.

Nowatorskim pomysłem jest zorganizowa-
nie festynu Rady Osiedla Rataje dla wszyst-
kich mieszkańców o charakterze sportowo-
-rekreacyjnym wraz z występami artystycz-
nymi i drobnym poczęstunkiem.

Całkowita kwota jaka w roku 2014 będzie do 
dyspozycji ROR wynosi 915.332 tys. zł.

Szczegółowy plan wydatków osiedla zosta-
nie opublikowany po zatwierdzeniu projek-
tu budżetu przez Rade Miasta Poznania..

Autor: Artur Gumny

Rada Osiedla Rataje postanowiła uruchomić 
dla uczniów pierwszych klas Szkoły Pod-
stawowej nr 18 pilotażowe zajęcia teni-
sa ziemnego, które właśnie odbywały się 
na nowym korcie.

Kierownictwo osiedla Jagiellońskiego, 
Oświecenia i Powstań Narodowych wyko-
nało modernizację chodnika wzdłuż bloku 
„Złota Jesień” na os. Powstań Narodowych 
nr 31-37 dając mieszkańcom nową ja-
kość w codziennym przemieszczaniu się 
w kierunku rynku na os. Jagiellońskim oraz 
kościoła pw. Nawiedzenia NMP.

Kierownictwo osiedla Piastowskiego 
przekazaną kwotę postanowiło wykorzystać 
na budowę i modernizację chodników 
i placów zabaw. Nowe elementy placów 
zabaw takie jak huśtawki i karuzela zostały 
usytuowane przy budynku nr 56-62 natomi-
ast przy budynku nr 88 zamontowano pias-
kownice. Mieszkańcy budynków nr 11-16, nr 
46-48, nr 52-54 mogą cieszyć się nową naw-
ierzchnią z kostki brukowej, która poprawiła 
estetykę osiedla.

Podobna współpraca z kierownictwa-
mi administracji planowana jest w roku 
2014 wcześniej jednak chcemy się spotkać 

z każdym indywidualnie w celu przedysku-
towania najważniejszych potrzeb do real-
izacji. W pierwszej kolejności chcielibyśmy 
aby realizowane były takie inwestycje jak 
wymiana starych spróchniałych ławek i mod-
ernizacja chodników. Problem rzeczywiście 
istnieje o czym sygnalizują nam mieszkań-
cy, ale ze względu na własność gruntów nie 
możemy bezpośrednio ingerować w zagos-
podarowaniu terenu nie należącego do mi-
asta.

Autor: Artur Gumny

os. Armii Krajowej

os. Powstań Narodowych os. Piastowskie 

os. Piastowskie 
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PIRAMIDA LINOWA

GŁOS RATAJ

Co z miejscowym planem zagospodarowania 
terenu na os. Piastowskim?

Rada Osiedla Rataje

AHOJ młodzi żeglarze !

Od niedawna , niczym prawdziwi maryna-
rze, dzieci z Rataj ( i nie tylko), mogą wdrapy-
wać się po linach zaczepionych na maszcie.

Maszt ma 4,5 m i utrzymuje linową konstruk-
cję w kształcie piramidy.

Dzieci mają mnóstwo zabawy, wspinając się, 
a jednocześnie ćwiczą równowagę i koordy-
nację ciała. Układ i rozłożenie lin nie pozwala 
na niebezpieczny upadek, co najwyżej moż-
na na chwilę zawisnąć na jakieś z lin. Dodat-
kowo przestrzeń pod piramidą jest zabez-
pieczona przez maty amortyzujące.

Wiadomość o jej postawieniu rozniosła się 
bardzo szybko wśród dzieci, co można było 

naocznie stwierdzić, przechodząc niedale-
ko placu zabaw. Ochoczo wdrapujące się 
przedszkolaki, a także zaobserwowane za-
bawy typu „kto pierwszy na górze” starszych 
dzieci potwierdziły potrzebę realizacji tej in-
westycji.

Budowa piramidy linowej została zrealizo-
wana przez Zarząd Zieleni Miejskiej po prze-
kazaniu środków finansowych przez Radę 
Osiedla Rataje.

Znaleźć ją można niedaleko wieżowca os. 
Armii Krajowej 95, na placu zabaw w parku 
na os. Armii Krajowej, będącym częścią Par-
ku Rataje.

Autor: Maciej Jensz

W dniu 5 marca 2013 roku w szkole podsta-
wowej nr 14 odbyły się społeczne konsulta-
cje, dotyczących miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego pomiędzy ulica Zamenhof-
fa, Obrzyca, Na skarpie a kościołem na os. 
Piastowskim, na którym obecnie jest ziele-
niec i pasaż handlowy. Wzięła w nich udział 
znaczna liczba mieszkańców i handlowców. 
W efekcie w związku z opracowywanym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania 
wpłynęło około 200 wniosków do Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej, o zachowanie do-
tychczasowej formy użytkowania tego tere-
nu, czyli pozostawienia zieleńca i pawilonów 
handlowych.

Pragnę przypomnieć, że zdecydowany 
sprzeciw Rady Spółdzielczej os. Piastow-
skiego, Rady Osiedla Rataje, mieszkańców 
i handlowców spowodował, że deweloper, 
który zamierzał zabudować ten teren blo-
kami, zawiesił wniosek o uzyskanie warun-

ków zabudowy. Mamy ponadto korzystną 
opinię Wydziału Ochrony Środowiska, która 
potwierdza nasze stanowisko, że teren ten 
ma charakter tzw. urządzonej zieleni, są ław-
ki, oświetlone aleje spacerowe, a teren służy 
mieszkańcom do rekreacji i odpoczynku. Nie 
ma naszej i mieszkańców zgody na budowa-
nie bloków na tym terenie.

Sprawa otwartą jest natomiast modernizacja 
pasażu handlowego. Po opracowaniu pro-
jektu planu zagospodarowania tego terenu, 
odbędzie się drugi etap konsultacji z miesz-
kańcami i Radą Osiedla Rataje, co nastąpi 
najprawdopodobniej w pierwszym półroczu 
2014. Nadmieniam, że miasto jest nadal wła-
ścicielem całego omawianego terenu oraz 
administratorem pawilonów handlowych 
i to sprawia, że na pewno dojdziemy do po-
rozumienia z miastem. Będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco o sprawie.

Autor: Miron Preliński

Kiedy w roku 2010 MPK Po-
znań Sp. z o.o. przymierzało 
się do budowy trasy na Fra-
nowo oraz zajezdni tramwa-
jowej pojawił się problem 
usunięcia drzew znajdują-
cych się w miejscu przyszłej 
inwestycji. Do wycinki zakwa-
lifikowano w sumie ok. 1500 
drzew i ponad 6 tys. krze-
wów. Zgodnie z aktualnymi 
przepisami wycięte drzewa 
i krzewy muszą zostać zastą-
pione nasadzeniami, które 
uzupełnią ubytek przyrodni-
czy. Ze względu na rozmiar 
planowanej wycinki pojawił 
się kłopot ze znalezieniem miejsca pod na-
sadzenia dużych drzew. Spółka zwróciła się 
do mnie jako ówczesnego przewodniczą-
cego Rady Osiedla Zielone Rataje z proś-
bą o pomoc. Dzięki staraniom udało mi się 
uzyskać zgodę Wydziału Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta Poznania na posadzenie 
większej ilości krzewów, a nie jedynie drzew 
jak dotąd to praktykowano. Udało się też 
znaleźć miejsce na ratajskich osiedlach: Po-
wstań Narodowych, Jagiellońskim i Oświe-
cenia za co dziękuję serdecznie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Koncepcja 
opierała się na tym, aby nie obsadzać ziele-
nią kolejnych ulic, lecz wzbogacić „wnętrza” 
osiedli tak, aby cieszyły oko mieszkańców 
bezpośrednio z okien ich domów.

Miejsca nasadzeń zostały uzgodnione z Kie-
rownictwem oraz Radą Osiedla. Przede 
wszystkim nacisk został położony na ob-
sadzenie nowych chodników niskimi 
krzewami ozdobnymi. Plan nasadzeń po-

210 drzew i 10 000 krzewów 
posadzono na ratajskich osiedlach

wstawał pod kierunkiem projektantów 
współpracujących z MPK. Wybrano miej-
sca niezagospodarowane, wolne od kon-
kurencji drzew. Rośliny zostaną posadzone 
w formach prostych, funkcjonalnych, przy 
użyciu odmian sprawdzonych w warun-
kach miejskich. Wykonanie wszystkich 
prac nadzorował inspektor ds. zieleni SM 
Osiedle Młodych Pan Adam Mojżeszewicz. 
Gatunkiem wiodącym jest tawuła japoń-
ska (Spiraea japonica) w różnych odmia-
nach ozdobnych. Zdecydowana większość 
krzewów to egzemplarze, które dorastają 
maksymalnie do ok. 1 metra wysokości. 
Taki dobór gatunkowy sprawi, że pielę-
gnacja nie będzie uciążliwa w dalszych la-
tach. Warto tu wspomnieć o wzbogaceniu 
parku (zieleńca) na os. Powstań Narodo-
wych różami okrywowymi w liczbie ponad 
600szt. W przypadku drzew wiodącym ga-
tunkiem jest żywotnik zachodni (tzw. tuja), 
który wprowadzony został w postaci nasa-
dzeń grupowych. Pojawiły się też: świerki 
serbskie, buki, dęby kolumnowe i klony 
kuliste

Ukończenie nasadzeń krzewów zaplano-
wano na 15 grudnia 2013 roku. Sadzenie 
drzew odbyło się już w ubiegłym roku. 
Watro dodać, że MPK wykonywać będzie 
nieodpłatnie roczną pielęgnację gwaran-
cyjną. Przedsięwzięcie to nie powiodło 
by się bez dobrej współpracy wszystkich 
stron uczestniczących w tym projekcie. 
Przykład ten pokazuje, jak dobre efekty 
osiąga lokalna społeczność, kiedy łączy 
swoje potencjały w jeden. Pozostaje jedy-
nie wyrazić nadzieje, że jako wspólnota 
mieszkańców będziemy dbać o te wszyst-
kie rośliny tak aby upiększały krajobraz na-
szych osiedli przez wiele kolejnych lat.

Autor:  Adam Pawlik
przewodniczący Rady Osiedla Rataje
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RATAJSCY STRAŻACY OSTRZEGAJĄ!!!
BEZPIECZNY SYLWESTER

Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków. 
Najczęstsze konsekwencje takiego zachowania to: pożar, oparzenia skóry, zapalenie się 
włosów i odzieży, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć. Żeby temu 
zapobiec należy przestrzegać ustalonych zasad. Po pierwsze powinniśmy zapoznać się z in-
strukcją obsługi tych materiałów i uważać na dzieci podczas ich odpalania. Po drugie należy 
zachować trzeźwość i nie używać petard w pomieszczeniach zamkniętych, balkonach i tara-
sach, a także nie trzymać już odpalonych fajerwerków w dłoniach. Fajerwerkami i petardami 
powinni zajmować się tylko dorośli. To materiały wybuchowe, których nieumiejętne używa-
nie może doprowadzić do nieszczęścia.

Fajerwerki mogą uświetnić każdą imprezę lub stać się przyczyną tragedii. To materiały ła-
twopalne i wybuchowe, dlatego należy z nimi odpowiednio postępować. Co roku w całym 
kraju odnotowuje się w ostatnim dniu roku kilkadziesiąt przypadków udzielania pomocy  
w związku z wypadkami przy odpalaniu fajerwerków. 

RADZIMY !!!

W przypadku zapalenia się odzieży lub włosów nie biegaj dookoła, bo jeszcze bardziej roz-
niecisz płomienie. Połóż się i przetaczaj się po podłożu. Utrudni to rozprzestrzenianie się 
ognia. Zduś płomienie ciężkim materiałem, np. płaszczem lub kocem.

PAMIĘTAJ !!!

Przy odpalaniu fajerwerków zawsze pamiętajmy o poniższych zasadach:

NIEWYPAŁ:
o nie podchodź przez 10 - 30 min.
o nigdy nie próbuj odpalać ponownie.
o podnoszenie petard, które wybuchają z opóźnionych zapłonem to najczęstsza przyczyna 
wypadków.

NIE POCHYLAJ SIĘ:
o nie należy pochylać się nad fajerwerkami przy odpalaniu, ani też po skończonym efekcie.
o zbyt wczesne odpalenie może poparzyć Twoją twarz.
o w zależności od potrzeby odpalaj kucając z boku albo na stojąco.

RAKIETA LECI Z PATYKIEM:
o nie należy wbijać rakiety w ziemię tylko wstawić pionowo w butelkę, rurkę itp.
o jak nie poleci to wybuchnie na poziomie zero.

RZYMSKIE OGNIE:
o rurkę należy zakopać, albo wbić w śnieg - trzymanie rurki w dłoni nie jest właściwe.
o może się zdarzyć (sporadycznie), że ostatnia kulka wyleci „tyłem” rurki - sprawdź czy nie 
ma tam Twojej dłoni ani innych ludzi.
o rzymskie ognie kładź płasko na ziemi obrazkiem do góry - nie stawiaj pionowo.
o motyle jak nazwa wskazuje latają, kiedy postawisz pionowo, obrazkiem w Twoją stronę, to 
może polecieć w Twoim kierunku i Cię zranić.

WYRZUTNIE
o zawsze zabezpieczaj wyrzutnie przed przewróceniem podczas wystrzału, np.: obstaw ka-
mieniami, przymocuj taśmą do wbitego w ziemię patyka

 NIE WOLNO  !!!

o używać fajerwerków w pomieszczeniach zamkniętych,

o wypuszczać fajerwerków z okien i balkonów, gdyż mogą wpaść z powrotem do mieszka-
nia lub mieszkania sąsiadów powodując pożar czy obrażenia ciała,

o wrzucać ani kierować fajerwerków w miejsca, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie, 

o rzucać fajerwerków na samochody oraz w okolicach stacji paliw i zbiorników z płynami 
łatwopalnymi.

PAMIĘTAJ !!!

Bawiąc się fajerwerkami bierzesz odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą one 
spowodować.

NIGDY NIE PRZERABIAJ ZAKUPIONYCH FAJERWERKÓW  
ANI NIE PRÓBUJ ROBIĆ ICH SAMODZIELNIE !!!

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ  
INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA !!!

Życzymy bezpiecznej zabawy sylwestrowej!!!

Przygotował: 
kpt. Jacek Orlikowski

Zastępca 
Dowódcy Jednostki  
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(Poznań – Rataje)

BEZPIECZNE ŚWIĘTA

Grudzień jest okresem gorączkowych przy-
gotowań do Świąt Bożego Narodzenia i po-
witania Nowego Roku. W tym czasie „ogólne-
go roztargnienia” bardzo często dochodzi do 
różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń. 

O czym należy pamiętać przygotowując 
mieszkania i domy na Święta?

Najczęściej do pożarów w okresie przed-
świątecznym dochodzi z powodu nierozwa-
gi, pośpiechu czy zaniedbania. Przygotowu-
jąc świąteczne dania nie należy zostawiać 
ich bez nadzoru na włączonym gazie czy 
kuchence elektrycznej. Pozostawienie bez 
dozoru rozgrzanych urządzeń elektrycz-
nych (kuchenek gazowych, elektrycznych, 
piekarników i opiekaczy), a także przecią-
żenia instalacji elektrycznej, spowodowane 
włączeniem nadmiernej ilości odbiorników 
elektrycznych, są najczęstszymi przyczyna-
mi pożarów.

Dekorując świątecznymi ozdobami i lamp-
kami mieszkania czy domy należy mieć na 
uwadze bezpieczeństwo własne, rodziny i 
sąsiadów. Zewnętrzne świąteczne oświetle-
nie mieszkania czy  domu może okazać się 
niebezpieczne w przypadku, gdy nie jest 
przystosowane do używania w warunkach 

zewnętrznych. Kolorowe lampki nie mające 
odpowiedniej izolacji mogą po namoknięciu 
na deszczu czy śniegu spowodować zwarcie 
instalacji elektrycznej lub porażenie prądem. 

Nie należy pozwalać na odpalanie „zimnych 
ogni” przez dzieci bez nadzoru osób doro-
słych, gdyż wytwarzają one wysoką tempe-
raturę i mogą spowodować pożar bądź opa-
rzenia. Pamiętajmy też, aby zawsze trzymać 
zapałki i zapalniczki w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci.

 Drzewko choinkowe w domu należy ustawić 
w bezpiecznej odległości (wg przepisów mi-
nimum 60 cm) od kominków, pieców, grzej-
ników itp. oraz zasłon i firanek. Zarówno na-
turalna jak i sztuczna choinka są materiałami 
łatwopalnymi. Na choinkach nie należy zapa-
lać świeczek palących się otwartym ogniem. 
Świeczek i świeczników nie należy również 
ustawiać zbyt blisko choinek i innych materia-
łów palnych oraz nie dopuścić do zapalenia się 
ozdób nałożonych na świeczniki.


