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O FAJERWERKACH
S£ÓW KILKA
Przed zbli¿aj¹cym siê Nowym Rokiem warto przypomnieæ, i¿ w Gdañsku obowi¹zuje zakaz u¿ywania materia³ów pirotechnicznych wprowadzony
uchwa³¹ Rady Miasta w 1994 r. Petardy mo¿na
odpalaæ wy³¹cznie 31 grudnia i 1 stycznia oraz okolicznociowo, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia
prezydenta Gdañska.
Egzekwowaniem stosowania tej uchwa³y zajmuje siê Stra¿ Miejska, która nielegalne u¿ywanie petard traktuje jako wykroczenie przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicznemu. Stra¿ Miejska mo¿e
wiêc pe³noletniego sprawcê wykroczenia pouczyæ o
³amaniu prawa, b¹d skierowaæ wniosek o jego ukaranie do s¹du. Jeli jednak wykroczenie pope³ni nieletni, to wówczas stra¿nicy informuj¹ o wykroczeniu jego rodziców, a jeli to nie przynosi rezultatu,
mog¹ nawet skierowaæ sprawê do S¹du Rodzinnego.
Szko³a Podstawowa nr 16
im. W³adys³awa Broniewskiego,
ul. Ubocze 3, 80-052 Gdañsk
Gdañsk, grudzieñ 2001 r.
Szanowni Pañstwo,
Zbli¿aj¹ siê tradycyjne polskie wiêta, nadchodzi nowy 2002 rok. Zwyczajem polskim jest sk³adanie ¿yczeñ wi¹tecznych i noworocznych najbli¿szym
i przyjacio³om. Zwykle ¿yczymy sobie pomylnoci,
zdrowia i szczêcia. Jednak¿e w tym roku wiele rodzin dodawaæ bêdzie do ¿yczeñ - "Pob³ogos³aw
Panie Tym, którzy nas wspomogli w obliczu ¿ywio³u!"
My równie¿, dzia³aj¹c w imieniu w³asnym oraz
dzieci naszej szko³y i ich rodziców, kierujemy te s³owa do wszystkich dobro czyni¹cych ludzi. Dziêki
zrozumieniu, ludzkiej ¿yczliwoci, bezinteresownej
pomocy we wszelkiej postaci, udaje siê os³abiæ gorycz strat materialnych i niedogodnoci ¿ycia, a

Jeli natomiast dziecko poni¿ej 7 lat przebywaj¹c na
ulicy bez opieki bawi siê fajerwerkami, wówczas
jego rodziców mo¿na ukaraæ mandatem w wysokoci 20-500 z³. za niedope³nienie obowi¹zków nadzoru Sprawa staje siê groniejsza, kiedy petarda zrani
kogo lub zniszczy ubranie; wówczas sprawca przypadku odprowadzany jest przez stra¿ników do komisariatu policji, gdy¿ czyn ten kwalifikuje siê ju¿
jako przestêpstwo.
Warto przypomnieæ równie¿, i¿ na sprzeda¿ materia³ów pirotechnicznych nie jest potrzebna koncesja.
Mandatem karany jest tylko ten sprzedawca, który
nie posiada pozwolenia na handel. Dr¿eæ powinni
tak¿e sprzedawcy, którzy handluj¹ towarem bez instrukcji u¿ytkowania w jêzyku polskim.
Podkreliæ trzeba tak¿e, i¿ sprzeda¿ materia³ów pirotechnicznych nieletnim jest przestêpstwem i mo¿e
zostaæ ukarana nawet kar¹ wiêzienia do lat 2.
przede wszystkim odbudowaæ uszczerbki, jakie poczyni³a lipcowa powód nie tylko w sferze materialnej, ale tak¿e duchowej.
Ogromna w tym osobista zas³uga Szanownych
Pañstwa.
Kieruj¹c wyrazy podziêkowania za wspania³e
akty dobrej woli i chwalebne uczynki chcemy wyraziæ uczucia wdziêcznoci tych wszystkich, którym
Pañstwo pomoglicie. Przede wszystkim dzieci naszej szko³y i ich rodziców, zarówno tych, których
rodziny bezporednio dotknê³a klêska powodzi, jak
i tych, którym powód zak³óci³a normalny tok nauki w szkole, a tak¿e nauczycieli i pracowników
szko³y.
Dziêkuj¹c najgorêcej Pañstwu za dotychczas okazan¹ pomoc, sk³adamy jednoczenie jak najlepsze
¿yczenia pomylnoci wszelakiej w ¿yciu osobistym
i prowadzonej dzia³alnoci oraz Dobrych wi¹t i
sukcesów w Nowym Roku.
Dyrektor szko³y
Mgr Jolanta Berdowska

