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Tegoroczna powód� dokona³a
zniszczeñ w wielu gospodarstwach
rolnych.  W niektórych regionach
Polski pola, na których ros³y ju¿
zbo¿a, rzepak, ziemniaki czy inne
uprawy rolnicze zosta³y ca³kowicie
zniszczone przez wodê i rolnicy stra-
cili tegoroczne plony. Oznacza to
równie¿, ¿e zadeklarowane we wnio-
skach o przyznanie p³atno�ci bezpo-
�rednich na rok 2010 uprawy (grupy
upraw) s¹ ju¿ w takich przypadkach
nieaktualne.  Agencja  informuje po-
szkodowanych,  ¿e aby zachowaæ
prawo do tych p³atno�ci w pe³nej
wysoko�ci, bez jakiegokolwiek ich
obni¿enia, konieczne jest pisemne
poinformowanie, w terminie 10 dni
roboczych od daty ustania takich zda-
rzeñ lub okoliczno�ci (ustania powo-
dzi),  kierownika biura powiatowego
ARiMR w³a�ciwego ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania lub siedzibê rol-
nika o zaistnieniu  nadzwyczajnych
okoliczno�ci.

Z³o¿enie przez rolnika, którego
gospodarstwo zosta³o dotkniête po-
wodzi¹, do kierownika biura powia-
towego ARiMR informacji o wyst¹-
pieniu �si³y wy¿szej� lub "nadzwy-
czajnych okoliczno�ci", w wymaga-
nym terminie spowoduje równie¿, ¿e
rolnicy nie bêd¹ ponosili ¿adnych ne-
gatywnych konsekwencji w przypad-
ku przeprowadzania w ich gospodar-
stwach kontroli na miejscu, która
stwierdzi ró¿nice pomiêdzy danymi
we wniosku, a stanem rzeczywistym.

Za okoliczno�ci nadzwyczajne
lub dzia³anie si³y wy¿szej uznaje siê
miêdzy innymi: powa¿n¹ klêskê
¿ywio³ow¹ w du¿ym stopniu dotyka-
j¹c¹ grunty rolne gospodarstwa, wy-
padek powoduj¹cy zniszczenie w go-
spodarstwie budynków dla zwierz¹t
gospodarskich, chorobê epizo-
otyczn¹ dotykaj¹c¹ wszystkie zwie-
rzêta gospodarskie rolnika lub czê�æ
tych zwierz¹t, d³ugookresow¹ nie-
zdolno�æ rolnika do pracy.

Dzia³anie si³y wy¿szej lub wyst¹-
pienie nadzwyczajnych okoliczno�ci
rolnik jest zobowi¹zany potwierdziæ
poprzez dostarczenie do kierownika
biura powiatowego ARiMR dowodów
potwierdzaj¹cych ich wyst¹pienie.
Dowodami potwierdzaj¹cymi dzia³a-
nie si³y wy¿szej lub wyst¹pienie nad-
zwyczajnych okoliczno�ci w przy-
padku szkód w uprawach rolnych,
spowodowanych przez suszê, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki prze-
zimowania, przymrozki wiosenne,
powód�, huragan, piorun, obsuniêcie
siê ziemi lub lawinê (...) s¹:
1. protokó³ oszacowania szkód
sporz¹dzony przez komisjê powo³an¹
przez wojewodê w³a�ciwego ze wzglê-
du na miejsce powstania szkody;
2. dokument potwierdzaj¹cy wyst¹-
pienie szkody w uprawach rolnych, z
którego wynika powierzchnia upraw,
na których wyst¹pi³a szkoda spowo-
dowana przez nadzwyczajne zdarze-
nia, sporz¹dzony przez zak³ad ubez-
pieczeñ, z którym rolnik zawar³ umo-
wê ubezpieczenia upraw co najmniej
od jednego z tych �ryzyk�;
3. pisemne o�wiadczenia potwier-
dzaj¹ce wyst¹pienie szkody w upra-
wach rolnych, spowodowanej przez
te �ryzyka�, z³o¿one pod rygorem
odpowiedzialno�ci karnej za z³o¿e-
nie fa³szywego o�wiadczenia oraz
sporz¹dzone zgodnie ze wzorem za-
mieszczonym na stronie interneto-
wej ARiMR, (otwórz) przez dwóch
�wiadków, którzy nie s¹ domownika-
mi rolnika, w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolni-
ków. O�wiadczenie takie mo¿e byæ
z³o¿one w sytuacji, gdy komisja po-
wo³ywana przez wojewodê nie zosta-
³a powo³ana oraz uprawy nie zosta³y
objête umow¹ ubezpieczenia;
4. pisemne o�wiadczenie rolnika o
po³o¿eniu gospodarstwa rolnego na
obszarze, na którym zosta³ wprowa-
dzony stan klêski ¿ywio³owej na pod-
stawie przepisów o stanie klêski
¿ywio³owej.

Biuro Powiatowe ARiMR

Uwaga rolnicy,
których gospodarstwa

zosta³y zniszczone
przez powód�

Zaczê³o siê od podtopienia pó³ i ³¹k
wzd³u¿ K³odnicy (na odcinku od grani-
cy z woj. �l¹skim). Stan wody szybko
siê podnosi³. Rzeka wyla³a na ca³ej swej
d³ugo�ci w obrêbie miasta i wdar³a siê na
posesje.

18 maja drogi by³y ju¿ nieprzejezd-
ne. Wy³¹czona zosta³a z ruchu droga
powiatowa Ujazd-S³awiêcice, ul. 3 Maja,
ul. Boles³awa Chrobrego i ul. Okrzei
(mieszkañcy tych dwóch ulic zostali
odciêci od reszty miasta); zagro¿one
by³y budynki przy ul. Moniuszki i Gli-
wickiej od strony rzeki. Woda docho-
dzi³a ³¹cznie do progów 27 budynków �
¿aden nie zosta³ zalany.

Zalane zosta³o ujêcie wody pitnej

Wielka woda. Gmina Ujazd
dla Ujazdu i Niezdrowic (przywrócono
jego dzia³alno�æ 23 maja). Zwi¹zku z
tym burmistrz Tadeusz Kauch zwróci³
siê z apelem do mieszkañców: �Je�li
chcesz pomóc swoim krewnym czy zna-
jomym z tych miejscowo�ci kup wodê
pitn¹ w sklepie w oryginalnych opako-
waniach i przeka¿ bezpo�rednio swoim
bliskim lub przeka¿ do Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Uje�dzie, gdzie potrzebuj¹cy bêd¹ za-
opatrywaæ siê w wodê do spo¿ycia�.
Ogó³em w gminie zosta³o zalanych 350
ha u¿ytków rolnych (³¹ki oraz pola upra-
wowe), a

16 gospodarstw rolnych � podto-
pionych.

Ujazd, ul. Moniuszki

Ujazd, zalane ³¹ki przy ul. Okrzei Ujazd, ul. Chrobrego

Ulewne deszcze, które wyst¹pi³y w
ostatnim czasie, doprowadzi³y do kolej-
nej powodzi. Maj¹c ju¿ do�wiadczenie z
1997 roku, s³u¿by o wiele wcze�niej przy-
gotowa³y siê do dzia³añ. Jak to zwykle
bywa pierwsz¹ liniê zasilili stra¿acy, w
wiêkszo�ci ochotnicy, na których zawsze
mo¿na polegaæ. To oni od pierwszej in-
formacji byli gotowi do dzia³añ.

Na terenie powiatu strzeleckiego
funkcjonuje 40. jednostek OSP. Wszyst-
kie z nich w ostatnim tygodniu (17-
25.05.2010) bra³y udzia³ w dzia³aniach
zwi¹zanych  z zabezpieczeniem i likwi-
dowaniem skutków intensywnych opa-
dów. Stra¿acy posiadaj¹ odpowiednie
wyszkolenie oraz sprzêt. Na co dzieñ w
cieniu przygotowuj¹ sprzêt, odbywaj¹
szkolenia i æwicz¹ ró¿ne warianty dzia-
³añ. Kiedy przychodzi po¿ar, wichura,
powód� - s¹ na czele zdarzenia. Nie cze-
kaj¹ na podziêkowania, zap³atê lub inne
gratyfikacje. Wystarczy u�miech i za-
dowolenie osób, którym pomogli. Po
akcji wycofuj¹ siê znowu na dalszy plan,
przygotowuj¹c siê do kolejnych dzia³añ.
Warto o tym napisaæ, gdy¿ sami nigdy
nie upominaj¹ siê o zaszczyty i s³awê.
To pasjonaci, którzy za cel obrali sobie
niesienie pomocy potrzebuj¹cym.

Dziêki umiejêtno�ciom i w³a�ciwe-
mu przygotowaniu, nasz rejon ucierpia³
w niewielkim stopniu, w porównaniu do
innych regionów kraju. Na uznanie za-
s³uguj¹ równie¿  inne s³u¿by, które w tym
czasie wykonywa³y swoje zadania bar-
dzo dobrze. W³a�ciwa organizacja po-
zwoli³a na spokojne prowadzenie akcji.
Na czas by³y dowo¿one worki i piasek,
równie¿ sprawy logistyczne sta³y na
wysokim poziomie. Dla wszystkich
uczestnicz¹cych w akcji przygotowano
posi³ki i napoje. Dziêki temu osoby
uczestnicz¹ce w bezpo�rednich dzia³a-
niach nie musia³y siê martwiæ o posi³ki
czy materia³y do pracy. Oby takich dzia-
³añ by³o jak najmniej, a je¿eli ju¿ przyj-
dzie taki czas, to w³a�nie postêpujmy
spokojnie i rozwa¿nie. Niech ka¿dy wy-
konuje to, co  potrafi najlepiej.

Anna Dalibóg

Wielka woda. Gmina Strzelce Opolskie

W ca³ej gminie Strzelce Opolskie zo-
sta³o zalanych lub podtopionych
1000 ha gruntów, w tym ponad 800
ha u¿ytków rolnych. Trzyna�cie ro-
dzin zosta³o poszkodowanych: w
Dziewkowicach � 5, w Kad³ubie 4,
po jednej � w Osieku i Jêdryni oraz 2
w Warm¹towicach.

Rejon szko³y muzycznej w Strzelcach Opolskich 19 maja 2010 r.

Dziewkowice, ul. Strzelecka - Korfantego

Kad³ub - Piec

Strzelce, ul. Torowa

Dziewkowice, ul. Korfantego


