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Okres jesienno-zimowy to czas,
w którym rozpoczynamy dogrze-
wać pomieszczenia mieszkalne.
Nie zawsze dogrzewanie pomiesz-
czeń jest bezpieczne pod wzglę-
dem pożarowym, a to z kolei
prowadzi do szeregu tragedii i nie-
szczęść ludzkich.

Ogrzewanie pomieszczeń od-
bywa się za pomocą urządzeń na
paliwo stałe, elektryczne i gazowe.
Przestrzeganie rygorów technolo-
gicznych, instrukcji obsługi urzą-
dzeń oraz przepisów
przeciwpożarowych powoduje, że
ogrzewanie pomieszczeń jest bez-
pieczne i nie przynosi za sobą za-
grożeń.

Urządzenia grzejne zasilane
paliwem stałym:

- do rozpalenia ognia zabrania
się używać cieczy łatwo zapal-
nych, np. benzyny, rozpuszczalni-
ków itp.

- przy ogrzewaniu piecami pod-
łoga pod paleniskiem wykonana z
materiałów palnych powinna być
zabezpieczona blachą,

- należy wyeliminować wszelkie
nieszczelności komina i połączeń
czopucha z przewodem, nie-
szczelne lub niesprawne drzwiczki
przy palenisku lub popielniku,

- należy sprawdzić, czy palne
elementy konstrukcji budynku nie
przechodzą przez czynny przewód
kominowy,

- w odległości do 0,5 m od
drzwiczek wycierowych i kontro-
lnych nie należy składować pal-
nych materiałów,

- czynności kominiarskie należy
powierzyć wyłącznie osobom upo-
ważnionym, które posiadają odpo-
wiednie kwalifikacje.

Urządzenia grzejne zasilane
gazem:

- montaż pieca gazowego musi
być wykonany przez specjalistę
posiadającego odpowiednie kwali-
fikacje i upoważnienia służb ga-
zowniczych,

- urządzenia gazowe do ogrze-
wania promiennikowego i oświet-
lenia stosować można tylko w
pomieszczeniach posiadających
dobrą wentylację,

- spalanie gazu w promienni-
kach i urządzeniach oświetlenio-
wych powoduje spadek zawartości
tlenu w powietrzu, co z kolei może
spowodować pojawienie się tlenku
węgla groźnego dla życia lub zdro-
wia ludzi,

- promienniki należy ostrożnie
stosować w sypialniach i pamiętać
o wyłączeniu ich na noc,

- czyszczenie i konserwację

wnętrza pieca gazowego i kuchni
gazowej należy powierzyć konser-
wantowi - serwisantowi.

Urządzenia grzejne zasilane
prądem elektrycznym.

- urządzenia grzejne zasilane
prądem elektrycznym należy użyt-
kować zgodnie z instrukcją produ-
centa,

- bez dozoru nie należy pozos-
tawiać włączonych grzejnych od-
biorników elektrycznych,

- urządzenia grzejne należy
ustawiać na niepalnym podłożu, o
ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej,

- osobom nieposiadającym od-
powiednich kwalifikacji nie wolno
dokonywać samodzielnie jakich-
kolwiek przeróbek.

W obiektach, w których odbywa
się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, należy
usuwać zanieczyszczenia z prze-
wodów dymowych i spalinowych:

1. z palenisk zakładów zbioro-
wego żywienia i usług gastrono-
micznych co najmniej raz w
miesiącu, jeżeli przepisy miejs-
cowe nie stanowią inaczej,

2. z palenisk opalanych pali-
wem stałym nie wymienionych w
pkt 1 co najmniej cztery razy w
roku,

3. z palenisk opalanych pali-
wem płynnym i gazowym niewy-
mienionych w pkt 1. co najmniej
dwa razy w roku.

W obiektach, o których mowa w
ust. 1. usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jeżeli większa
częstotliwość nie wynika z warun-
ków użytkowych. 

Co zrobić, aby być bezpiecz-
nym?

- zapewnij prawidłową wentyla-
cję pomieszczeń,

- stosuj mikrowentylację okien i
drzwi,

- nigdy nie zasłaniaj kratek
wentylacyjnych,

- z pomocą fachowców dokonuj
okresowych przeglądów komina,
urządzeń grzejnych i instalacji
wentylacyjnej,

- nie spalaj niczego w zamknię-
tych pomieszczeniach, jeśli nie są
wentylowane, 

- zainstaluj czujniki tlenku
węgla w tej części domu, w której
sypia twoja rodzina. To bardzo
skuteczne urządzenia, które nie-
jedno życie już uratowały.
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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przesłała do
redakcji tekst dotyczący bezpiecznego dogrzewania miesz-
kań. Ze względu na ważność tego tematu zamieszczamy go
w całości.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przesłała do

UWAGA NA CZAD!

W ostatniej edycji, która odbyła
się 14 listopada uczestniczyło 44
zawodników z dziewięciu klubów
z: Leszna, Wschowy, Włoszako-
wic, Śmigla, Rawicza, Stęszewa,
Bucza, Śremu i Osiecznej oraz
niezrzeszeni szachiści. Sędzią
głównym zawodów był Waldemar
Kopydłowski.

Po siedmiu rundach rozgrywa-
nych systemem szwajcarskim
zwyciężył trzeci raz z rzędu Dawid
Niekraś - zawodnik ASSz Lipno
Stęszew, drugi był Miłosz Walkow-
ski z KS ZSO Włoszakowice, trze-
cie miejsce zajął Robert Lisiecki z
LKS Piast Śrem. Zostali oni nagro-
dzeni nagrodami pieniężnymi oraz
pucharami Burmistrza Miasta i
Gminy Osieczna, Starosty Lesz-
czyńskiego i prezesa Towarzystwa

Ziemi Osieckiej. Puchary wręczyli:
burmistrz Stanisław Glapiak, Piotr
Giernas - pracownik Starostwa
oraz prezes TZO Stanisław Lenar-
towicz.

Najlepszą szachistką turnieju
została Julia Wieczorek z klubu
Wieża Śmigiel, która otrzymała na-
grodę specjalną, a Jan Dutka ze
Świerczyny zdobył nagrodę dla
najlepszego zawodnika Gminy
Osieczna. Natomiast najmłodszą
zawodniczką zawodów była
Blanka Mierzyńska z UKS ZSO
Włoszakowice, która również
otrzymała upominek.

Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Po zakończeniu sportowych
zmagań młodzi szachiści złożyli
kwiaty na grobie patrona turnieju.

Od siedmiu lat do Osiecznej przyjeżdżają młodzi szachiści,
aby rywalizować w Turnieju Szachowym Juniorów im. Tas-
silo Heydebranda. Organizatorem imprezy od samego po-
czątku jest Towarzystwo Ziemi Osieckiej, M - GOK w
Osiecznej i SSM "Morena". Organizatorów wspiera Gmina
Osieczna i Starostwo Powiatowe w Lesznie.

Od siedmiu lat do Osiecznej przyjeżdżają młodzi szachiści,
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Turniej szachowy

W październiku zarybione zostały wszystkie jeziora znajdujące się na te-

renie naszej gminy, na których gospodarzem jest Okręg Polskiego

Związku Wędkarskiego w Poznaniu. Ryby pobrane z magazynu w Woj-

nowicach specjalistycznymi środkami transportu zostały dowiezione i wy-

puszczone do jezior. Zgodnie z operatem jeziora zarybiono: karpiem,

linem, karasiem oraz szczupakiem. Z ramienia Koła PZW Osieczna

Okręg w Poznaniu w zarybieniu uczestniczyli: Tomasz Franek, Jacek Bo-

rowiec oraz Ryszard Marciniak. Ryby po wpuszczeniu do jezior rozpły-

nęły się w toni, nie zanotowano żadnych strat. Nad pracami grup

zarybieniowych nadzór pełnił dyrektor biura Okręgu w Poznaniu Marcin

Wiśniewski. Zarząd Koła Osieczna Okręg w Poznaniu celem ochrony za-

lecił Społecznej Straży Rybackiej częstsze kontrole zarybianych jezior.


