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STOP POZAROM TRAW
Wraz z nadejściem ciepłej, wiosennej aury z terenu całego kraju napłyr,vają alarmujące
wieści o dramatycznym zwiększeniu się ilościdziałań z:wtązanych z pożarami traw i zarośli,
Nasz region niestety nie odstaje w tej niechlubnej statystyce- Strżacy z powiaru
aleksandrowskiego tylko w ciągu ostatniego miesiąca brali udziń w gaszeniu 1 1 pożarów.
Coroczne, sezonowe apele do społeczeństwa nie wyeliminowały całkowicie tego
zjawiska, Chociaz znacząco zmriepzyła się statystyka zdarzeh na polach uprawnych, to
jednak nieużytki, szczególnie w miejscach odosobnionych są areĘ popisów miejscowych
piromanów. Po zimie trawy są wysuszone, a zmienny wiatr by.wa pfzyczyną gwałtownego
rozwoju pożaru. Bezpośrednio zagrożone by.wają lasy oraz zabudorvania. Silne zadymienie
powoduje utrudnienia ruchu pojazdów, a nawet wypadki drogowe. Pożary w miejscach trudno
dostępnych generują znaczne koszty dzińań ratowniczych i angażellą liczne siĘ i środki.
Dodatkowym argumentem do walki z tym zjawiskiem, są zdecydowanie negatyłvne skutki dla
środowiska naturalnego w rejonie pogorzeliska, wyjaławiana jest gleba, niszczone są
wartościowe gatuŃi rośliąginą pożyteczne zńenęta oraz mikroorganizmy.
Niestety, prawdziwą przyczyną tych zdarzeń jest mówiąc wprost bezmyślność
i _sfupota podpalaczy. Nie pomaga świadomość,że pożary często kończą się tragicznie,
a kżde nawet ńeduźe zdarzenie są to nie wymierne straty. Nie do końca skutkuje system
sankcj i prawnych i finansowych. Ci ludzie nadal igrają z ogniem stawiając na szali mienie,
a nawet życie ludzkie- W tej syuacji pozostaje po raz kolejny apelować o społeczne
potępienie takich dzińah i prosió o zdecydowane reagowanie w ich obliczu.

Ponadto odsyłam do strony wł1,lv stop]rozaromtraw.pl tam wiele ciekawych materiałów
związany ch bezpośrednio z powższą tematyką.
Za Wykfoczenia tego §pu gTożą surowe sankcje:
ArL 82 § 4 ustawy z .lnia 20 nraja 1911 r. @z U. 2018 poz, 618) Kodeksu vykroczeń - kara are§żą
nagaly lub grrywny, której tysokośćw myśl alt. 24, § 1 może \łfłlosićod 20 do 5000 ż.
ArL 163 § 1 pkt 1 ustawy Z dnia 6 częrwca 1997 r. Q)z. 1.2017 poz- 2204) Kodeks karny stanowi:
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,,Kto sprowadza

ńarzeńą kt6rc Zagńa ryciu lub zdrowiu wielu

osób albo mieniu w wielkich

rozmiarach, mające postać pożarq podlega karze pozbawienia wolnościod roku do tat 10",
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