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STOP wypalaniu traw
Wypalanie traw, słomy, pozostałości roślinnych na polach
jest częstą przyczyną pożarów! 

Wraz z nadejściem ciepłych dni do-
chodzi do pierwszych pożarów związa-
nych z wypalaniem traw i
porządkowaniem terenu. Najpowszech-
niej zwyczaj wypalanie traw występuje na
przełomie marca i kwietnia. Jako że wio-
senna pogoda zawitała już do nas, infor-
macje o pożarach spowodowanych
wypalaniem traw pojawiły się w ślad za
nimi. Kilka słonecznych dni spowoduje
eskalacje tego procederu. 

W okresie wiosny wypalanie traw w
różnych ich siedliskach tj. traw na łąkach,
rowach przydrożnych, wypalanie zarośli,
uschniętych chwastów i resztek słomy po-
zostawionej na polach po zeszłorocznych
zbiorach - to przyczyna wielu pożarów
oraz całokształt złożonych zmian, jakim
ulegają makro i mikrobionty trawiastych
siedlisk. 

Wskutek niedostatecznej ilości czasu
i maszyn oraz złych warunków pogodo-
wych, jesienny pokos traw może nie zos-

Prawdziwy dom

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Kąkolewie podlega Staros-
twu Powiatowemu. Powstawał
przez ponad trzy lata, a już w 2008
roku Emilia Konieczna, kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lesznie złożyła wnio-
sek do wojewody o jego utworze-
nie. Dwa lata później powiat kupił
od gminy Osieczna budynek po
byłej szkole i dwie przylegające do
niego działki. Potem rozpoczął ge-
neralny remont. A trzeba było wy-
mienić dach, okna, klatkę
schodową, wszystkie instalacje,
zagospodarować strych, utworzyć
siedem sal do zajęć, wykonać ele-
wację zewnętrzną i tak dalej. Urzą-
dzono też ogród i część
wypoczynkową na działce, a czeka
jeszcze utwardzenie podwórza. No
i wyposażono dom.

- Projekt finansowany był z

trzech źródeł - mówi pełniąca
obowiązki kierownika Środowi-
skowego Domu Samopomocy
Elżbieta Gazda. - Pieniądze na ten

cel przekazał Wojewoda Wielko-

polski, Powiat i PFRON. Całość

kosztowała półtora miliona złotych.

Ale warto było. Stworzyliśmy pla-

cówkę, która spełnia wszystkie wy-

mogi architektoniczne, jest

przyjazna uczestnikom i co naj-

ważniejsze otwarta dla wszystkich

potrzebujących. 

Bo do tego domu trafiać mogą
dorosłe osoby chore psychicznie

Taki właśnie ma być Środowiskowy Dom Samopomocy w Ką-
kolewie. Formalnie działa od stycznia bieżącego roku, ale
pierwsi uczestnicy przyjechali tu w drugiej połowie lutego.
Na razie więc poznają placówkę, uczą się siebie nawzajem,
biorą udział w pierwszych terapeutycznych zajęciach. A dom
jest naprawdę ładny i dobrze urządzony. Ma wszystko czego
potrzeba rodzinie: pokoje, kuchnię, łazienki.... o takim można
było marzyć. 

lub upośledzone umysłowo. Pla-
cówka przygotowana jest na przy-
jęcie 30 osób. Oczekuje się, że
potrafią one wykonywać proste,
podstawowe czynności, ale mogą
też być na wózkach, czy poruszać
się przy chodziku. W budynku są
odpowiednio szerokie drzwi, jest
winda, zlikwidowano wszystkie
progi. Nie ma barier w poruszaniu
się po obiekcie. Aktualnie przeby-
wają tu 24 osoby, najmłodsza ma
nieco ponad 20 lat, a najstarsza
prawie 70. Można powiedzieć, że
w ten sposób realizuje się jeden z
celów terapii, czyli buduje więź
między pokoleniami. Podobnie jak
w prawdziwym rodzinnym domu.
Na kilka kolejnych osób placówka
więc czeka. Wystarczy po prostu
się zgłosić. 

- Wiemy, że na terenie naszego

powiatu mieszka jeszcze wiele

osób z chorobą psychiczną, czy

upośledzeniem umysłowym, które

nie korzystają z żadnej placówki -

dodaje Elżbieta Gazda. - Dla nich

nasz dom jest szansą na pokony-

wanie nieporadności i różnych

ograniczeń, a także na uczenie się

codzienności, na kontakty z innymi.

Wiem, że jest też miejscem, gdzie

mogą czuć się bezpiecznie i zwy-

czajnie odczuwać radość oraz sa-

tysfakcję z najmniejszych nawet

osiągnięć. Zachęcałabym rodziny,

aby swoim bliskim dały tę szansę. 

Środowiskowy Dom Samopo-

mocy w Kąkolewie przyjmuje
uczestników na osiem godzin
dziennie (w tym sześć godzin tera-
pii). Każdego dowozi do placówki,
bez jakichkolwiek opłat za prze-
jazd. W tej chwili dojeżdżają oni z
Osiecznej, Rydzyny, Święciechowy
i Krzemieniewa. Ale nic nie stoi na
przeszkodzie, by samochód docie-
rał też do innych miejscowości.
Zdarza się, że po chorego podjeż-
dża wprost na podwórze jego
domu. 

A na miejscu w Kąkolewie cho-
rzy korzystają przede wszystkim z
terapii zajęciowej. Dla nich stwo-
rzono sześć grup tematycznych:
dziewiarsko - krawiecką, muzyczną
i poznawania świata, gospodar-
stwa domowego, stolarsko - tech-
niczną, plastyczną i informatyczną.
Zajęcia prowadzą terapeuci, odkry-
wając zainteresowania podopiecz-
nych. A poza tym organizują tak
zwane treningi życia. Wspólnie
przygotowują jeden ciepły posiłek
w ciągu dnia, razem jedzą śniada-
nia, piorą, prasują, sprzątają, wy-
chodzą na pocztę, do kina, do
sklepu. Zwyczajnie poznają co-

dzienność. Także po to, by kiedyś
mogli trafić na zajęcia warsztatów
terapii, potem do Centrum Integra-
cji Społecznej, a być może niektó-
rzy także do pracy. Kąkolewski
dom ma im dać to pierwsze nie-
zbędne otwarcie na otaczającą ich
rzeczywistość. 

O swoich podopiecznych pra-
cownicy mówią „serce domu”. To
oni są najważniejsi, bez nich nie
byłoby tej placówki. A więc dla
„serca” pracuje sześciu instrukto-
rów - terapeutów, pielęgniarka, pra-
cownik socjalny, i na dyżurach
psychiatra, pedagog, psycholog.

- Dom rozpoczyna swoją dzia-

łalność - wyjaśnia Elżbieta Gazda.
- Placówki o takim profilu nie było

w naszym powiecie, więc tym bar-

dziej będziemy poszukiwać metod i

sposobów na społeczny rozwój

każdego z podopiecznych. Cieszyć

nas będą nawet najmniejsze ich

sukcesy. 

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Kąkolewie odwiedzimy za
kilka miesięcy.
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tać zebrany. Pozostawiona na pniu lub
skoszona, ale nie zebrana trawa, hamuje
wiosną tempo wzrostu młodych roślin, ob-
niżając w wyniku tego plon siania. 

Utrwalił się mit, że wypalanie traw i
słomy poprawia jakość gleby, jest swo-
istym rodzajem jej nawożenia i użyźnia-
nia. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to
"najtańszy herbicyd" do zwalczania
chwastów. Tymczasem w płomieniach
giną nie tylko suche źdźbła traw - roślin,
ale system korzeniowy, flora oraz bakterie
i grzyby, które powodują szybszą wegeta-
cję roślin. W ogniu ginie całe bogactwo
przyrody. Wiosną opuszczają swe kry-
jówki owady, budzą się z zimowego snu
ssaki, przychodzą na świat zające, opusz-
czają zimowe legowiska jeże, a ptaki bu-
dują nowe gniazda. 

Utrzymuje się moda na wypalanie,
aby było wygodniej i szybciej często roz-
lewa się ciecze łatwopalne, zapominając,
że: 

- gęsty, ścielący się dym to zagroże-
nie dla ruchu drogowego, 

- otwarte pożary to przedostawanie
się do atmosfery dużych ilości tlenku
węgla, tlenku siarki oraz 

węglowodorów aromatycznych itp., 
- to ofiary w płomieniach - najczęściej

podpalacze, 
- to tysiące strat w mieniu wypraco-

wanym przez kilka pokoleń. 
Zgodnie z zapisem § 43 rozporządze-

nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpożarowej bu-
dynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010
r.) - wypalanie słomy i pozostałości roślin-
nych na polach jest zabronione. 

Odpowiadając na pytanie, czy wypa-
lanie traw i resztek na polach uprawnych
ma jakiekolwiek racjonalne podstawy na-
leży odpowiedzieć przecząco. Wypalanie
jest wygodną metodą pozbywania się re-
sztek z pól i ogrodów przydomowych, ale
bilans tej “transakcji” jest ujemny. Jak wia-
domo w wierzchniej warstwie gleby znaj-
duje się bogata flora bakteryjna, która
rozkłada szereg obumarłych roślin i przy-
czynia się do zasilania próchnicy, a w

efekcie użyźniania gleby. Bakterie te przy-
czyniają się do szybszego przyswajania
przez glebę nawozów i zwiększania plo-
nów. Gleba wyjałowiona przez ogień go-
rzej utrzymuje wilgoć i następuje groźne
zjawisko stepowienia co skutkuje prze-
ciwnymi efektami. 

Również w myśl obowiązujących
przepisów osoby, które wypalają wierzch-
nią warstwę gleby lub pozostałości ro-
ślinne podlegają karze grzywny lub
aresztu (Kodeks wykroczeń Dz. U. 71, nr
12, poz. 114 z późn. zm., art. 82). 

Niezależnie od tego co roku nad na-
szymi polami i nieużytkami unoszą się
dymy pożarów roznieconych w celu uzys-
kania większych plonów, ale jedynym wi-
docznym dla wszystkich efektem jest
zwiększona ilość wozów strażackich wy-
jeżdżających na sygnale. 

Dlatego apelujemy do wszystkich,
którzy noszą się z zamiarem wiosennego
wypalania traw, aby w tym roku zaniechali
tego zwyczaju. 

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ W LESZNIE


