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gmina słupno
adres: ul. miszewska 8a,
09-472 Słupno, woj. mazowieckie
tel. 024 267 95 60, fax 024 261 95 38
www.slupno.eu
e-mail: ug@slupno.eu

godziny pracy urzędu gminy w słupnie
poniedziałek  8.00 - 17.00
wtorek – czwartek  8.00 – 16.00
piątek   8.00 – 15.00

dyżur wójta - przyjęcia interesantów  
w każdą środę od 8.00 - 16.30

numer konta bankowego  
prowadzonego dla dochodów gminy słupno:
22 9011 0005 0002 0981 2000 0020
ViStula bank Spółdzielczy
SWift dla przelewów zagranicznych – GoPZPlPW

nip gminA słupno
774-32-13-464

nip uRZĄd gminY słupno 
774-22-93-320

Regon 
611015997

numery telefonów:
Sekretariat (24) 267 95 61
biuro obsługi mieszkańca (24) 267 95 60
biuro rady Gminy (24) 267 95 88

urząd stanu cywilnego i wydział spraw obywatelskich
(24) 267 95 70

wydział Budżetowo – Księgowy 
Skarbnik - (24) 267 95 77
Główny księgowy - (24) 267 95 79
Podatki i opłaty lokalne -
(24) 267 95 80; (24) 267 95 79

wydział nieruchomości
i gospodarki Komunalnej: 
(24) 267 95 73 
(24) 267 95 71
(24) 267 95 67

wydział inwestycji, infrastruktury i Rozwoju:
(24) 267 95 74
(24) 267 95 84
(24) 267 95 91

wydział ochrony Środowiska  
i gospodarki Komunalnej
(24) 267 95 81 - naczelnik wydziału
(24) 267 95 62 - woda
(24) 267 95 75 - rolnictwo
(24) 267 95 85 - odpady

Kadry:
(24) 267 95 66

promocja i komunikacja społeczna:
(24) 267 95 88

Jednostki organizacyjne 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie 
- (24) 261 91 78
Gminna biblioteka Publiczna w Słupnie  
- (24) 266-72-80
Gminny ośrodek Kultury Słupno z/s w cekanowie 
- (24) 386-27-55
Gminny Żłobek w Słupnie
- 728-336-860
Samorządowe Przedszkole „niezapominajka” 
- (24) 260 22 01 

szkoły
Szkoła Podstawowa im. abp. a. j. nowowiejskiego w Słupnie  
- (24) 261-29-28
Szkoła Podstawowa im. małego Powstańca w Święcieńcu
- (24) 260 65 18
Szkoła Podstawowa im. Ziemi mazowieckiej w liszynie
- (24) 261-29-22

„głos słupna” 
Miesięcznik Samorządowy Gminy Słupno. 
Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Słupno.

Adres: 
Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie, 
ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno
Tel.: (24) 386 27 55, 
e-mail: promocja@slupno.eu, 
strona internetowa: www.slupno.eu
Redaguje zespół
Redaktor naczelny: Magdalena Kubacka
druk: Drukarnia Szmydt, 
ul. Płocka 38b, 09-500 Gostynin, 
e-mail: szmydt@onet.pl

o nieocenionym wsparciu żołnierzy woT w zdarzeniach losowych 
ze starszym kapralem cezarym okraszewskim – cz.p.o. szefem 
sekcji współpracy cywilno-wojskowej 64 Batalionu lekkiej pie-
choty w płocku rozmawiała magdalena Kubacka
Żołnierze 64 batalionu lekkiej piechoty w Płocku, 6.MBOT wspierali 
Gminę Słupno w sprzątaniu przedszkola po nawałnicy jaka przeszła 
minionego weekendu przez nasze tereny. Czy w ostatnim okresie 
dużo żołnierzy uczestniczyło w takich działaniach?
W ostatnim okresie żołnierze 64 blp w czwartek, 15 lipca dziesię-
ciu żołnierzy 64 batalionu lekkiej piechoty w Płocku skierowanych 
zostało do pomocy działającym w Sannikach (powiat gostyniński) 
strażakom, których zadaniem było zabezpieczenie okien w miej-
scowej szkole. Płoccy terytorialsi wsparli również strażaków-ochot-
ników w porządkowaniu drogi iłów-Sanniki z powalonych drzew. 
to nie pierwszy raz, kiedy terytorialsi z południowego mazowsza wy-
chodzą na front walki z żywiołem. W lutym 80 żołnierzy ze wszyst-
kich czterech batalionów 6 mbot przez prawie tydzień brali udział 
w akcji ratunkowej związanej z gwałtownymi roztopami i wzrostem 
poziomu wody na Wiśle. natomiast na początku lipca poprzez ukła-
danie worków z piaskiem zabezpieczyli przez podtopieniem budynek 
urzędu Skarbowego w Warszawie
Ilu żołnierzy było zadysponowanych do tego typu działań?
to zależy od sytuacji jaka nas zastanie i społeczność.
Często słyszymy, że żołnierze wspierają strażaków podczas powo-
dzi, na jakie wsparcie gmina może liczyć?
by wspieranie lokalnych społeczności było sprawne i skuteczne ko-
nieczna jest współpraca ze służbami ratunkowymi i instytucjami, 
którym – podobnie jak terytorialsom – na sercu leży dobro mieszkań-
ców. W związku z tym w ostatnich dniach dowódca 6 mazowieckiej 
brygady obrony terytorialnej, płk Witold bubak podpisał porozumie-
nie o współpracy w sytuacjach kryzysowych z mazowiecką Policją 
oraz list intencyjny ze spółką PGe Dystrybucja. oba te dokumenty 
określają warunki współdziałania w przypadku zagrożeń – czy to 
energetycznych, czy z zakresu ratowania życia ludzkiego. Dowódca 6 
mbot odbył również robocze spotkanie z komendantem mazowiec-
kiej Straży Pożarnej. omówione zostały wówczas obszary współpra-
cy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną w garnizonie mazowieckim 
oraz batalionami Wojsk obrony terytorialnej podczas akcji ratowni-
czo-gaśniczych, szkoleń oraz organizacji wspólnych ćwiczeń.
Żołnierze WOT to nie tylko pomoc przy powodzi. Proszę przy-
bliżyć czytelnikom w jakich działaniach najczęściej uczestniczą 
żołnierze WOT?
Wojska obrony terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych 
w Wojsku Polskim. ich głównym celem jest zapewnianie bezpie-
czeństwa i udzielanie wsparcia lokalnym społecznościom w tzw. 
Stałych rejonach odpowiedzialności. W ramach Wot powołanych 
zostało 17 brygad w całym kraju. formacja skierowana jest do żoł-
nierzy zawodowych, a także ochotników, którzy chcą rozpocząć 
swoją przygodę z wojskiem. terytorialsi biorą udział w walce ze 
skutkami klęsk żywiołowych, katastrof czy wypadków. angażują 
się w akcje pomocowe i charytatywne, ale przygotowani są rów-
nież do walki na froncie.

To jak można zostać takim żołnierzem? W naszej gminie jest na pew-
no wiele osób, które były zainteresowane tego typu działaniami.
jeśli chcesz zostać terytorialsem sprawdź czy:
•	 posiadasz polskie obywatelstwo
•	 jesteś pełnoletni
•	 jesteś zdrowy fizycznie i psychicznie by pełnić służbę wojskową
•	 jesteś niekarany
•	 nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz 

przydziału kryzysowego
Spełniając ww. warunki należy odwiedzić WKu w Płocku lub skontak-
tować się z rekryterem. to żołnierz 64 blp, który odpowie na wszystkie 
pytania i poprowadzi przez proces kompletowania dokumentów.
nasi rekruterzy:
64 BATAlion leKKieJ piecHoTY w płocKu
Powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński, sochaczewski
•	 szer. Sylwia ruciŃSKa 

tel. 693 970540 
sylwia.rucinska@wot.ron.mil.pl

•	 szer. tomasz tyKa 
tel. 603 790 415 
tomasz.tyka@wot.ron.mil.pl

•	 szer. Weronika ruSZcZaK 
tel. 513 661 695 
weronika.ruszczak@wot.ron.mil.pl

To nie pierwszy raz żołnierze WOT pomagają w naszym przedszkolu sa-
morządowym. Pamiętamy, że na początku pandemii mogliśmy prosić 
o ozonowanie pomieszczeń. Czy takie działania nadal są wykonywane?
Podczas operacji oDPorna WioSna i trWaŁa oDPornoŚĆ kilka 
razy żołnierze 64 blp przeprowadzali dekontaminację pomieszczeń 
w przedszkolu.

wspARcie ŻołnieRZY woT



biuletyn informacyjny Gminy SŁuPno | lipiec 2021 roK 3

powódź w gminie słupno
aKtualnoŚci

gmina słupno w ostatnim roku została dotknięta powodzią dwu-
krotnie. w lutym wspólnie obserwowaliśmy zator lodowy na rzece 
wiśle, który spowodował znaczne podniesienie się wody w rzece 
słupiance. w efekcie zostały zalane tereny gminy i domy w Bo-
rowiczkach pieńkach. do czasu usunięcia zatoru przez kilkanaście 
dni strażacy osp, mieszkańcy i władze gminy zmagali się z lokal-
nymi podtopieniami. Zorganizowano dyżury całodobowe na wa-
łach raportując co godzina o stanie rzeki wisły, w obawie przed 
jeszcze większymi zalaniem przez słupiankę.  
latem znów przez naszą gminę przeszła powódź. Pierwsze burze mia-
ły miejsce w nocy z 14 na 15 lipca i dotknęły przede wszystkim rolników. 
Zalane zostały pola głównie przez intensywne opady deszczu. Kiedy 
zaczęło się szacowanie strat pól i upraw nastąpiła ogromna nawałni-
ca, która dotknęła niezwykle mocno tereny gminy. efektem deszczu i 
burzy w nocy 17 lipca, było wystąpienie wody z koryta rzeki Słupianki. 
na jeden metr kwadratowy w ciągu godziny spadło trzydzieści cen-
tymetrów wody. już w nocy ewakuowano kilka osób. Wezbrane wody 
płynące z pól zniszczyły mosty i przepusty na drogach, zalały uprawy, 
miejsca użyteczności publicznej oraz prywatne domy. Straty wstępnie 
oszacowane zostały na ponad dziesięć milionów złotych. 
Wielkie sprzątanie po nawałnicy rozpoczęło się już w niedzielny po-
ranek dnia 18 lipca. na godzinę ósmą w urzędzie Gminy został zwo-
łany sztab kryzysowy. na poranne spotkanie zaproszono pana jacka 
Starczewskiego – Komendanta PSP w Płocku, pana edwarda mysera 
– Państwowa Straż Pożarna, pana Krzysztofa różalskiego – Wice-
prezesa Zarządu Gminnego ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie, 
pana Piotra feliniaka - Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, pa-
nią urszulę cendlewska- Kierownika Wód Polskich, nadzór wodny w 
Płocku oraz pana Piotra jakubowskiego – Kierownika Powiatowego 
biura Zarządzania Kryzysowego. ustalono, że w niektórych miejscach 
spiętrzona woda wywołała tak ogromne straty, których naprawa 
może potrwać co najmniej kilka miesięcy. nawałnica i towarzysząca 
jej powódź zerwała dwa mosty na dopływie rzeki biskupki do rzeki 
Słupianki, tj. w Szeligach i mijakowie. uszkodzone zostały również 
przepusty na drodze gminnej w miszewku-Stefany oraz w barciko-
wie. Dodatkowo uszkodzeniu uległa oddana do użytku w roku 2020 
ścieżka rowerowa miszewko Strzałkowskie - Święcieniec oraz chod-
niki i ścieżka rowerowa na ulicy Pocztowej w Słupnie. ulica Pocztowa 
była przez dłuższy czas zupełnie nieprzejezdna, a mieszkańcy osiedla 
Pocztowa odcięci od świata. Kolektor ściekowy w ulicy  modrzewiowej 
w Słupnie nie był w stanie odebrać tak dużej ilości spływającej wody, 
co przy znacznym spadku wysokości, zwiększyło siłę pędzącej wody 
wyrywając rurociąg i uszkadzając studnie wraz z ulicą. Szczegółowe 
koszty napraw będą znane po przeprowadzeniu ekspertyz i wykonaniu 
kosztorysów. jednak już teraz wiadomo, ze straty przewyższają moż-
liwości urzędu Gminy. naprawy wymaga również nowo wybudowana 
ścieżka dydaktyczna i plac zabaw w Parku nad Słupianką. Dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców cześć obiektów, które zostały uszkodzone w 
wyniku powodzi, powoli wraca do użytku. tak było m.in. w przypadku 
orlika lekkoatletycznego, z którego można było ponownie korzystać 
już w połowie minionego tygodnia. niestety, nie wszędzie jest moż-
liwie to tak szybko. Zniszczonego placu zabaw przy Samorządowym 
Przedszkolu „niezapominajka” w Słupnie nie da się wyczyścić jak to 
miało miejsce przy orliku. Zdewastowana została specjalistyczna na-
wierzchnia, ogrodzenie i chodniki. Ponadto całkowicie zniszczone za-
bawki nie nadają się do naprawy, a cześć z nich zabrał nurt rzeki w inne 
miejsca na terenie gminy. obecnie plac zabaw został już całkowicie od-
gruzowany przez dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników przedszkola, 
którym aktywnie pomagali żołnierze z 64 batalionu lekkiej Piechoty 
w Płocku. jednak jego odbudowa potrwa kilka miesięcy. 

Most w Szeligach na rzece Biskupce Most w Mijakowie

„Park nad Słupianką”

Barcikowo

Słupno, ul. Pocztowa

Miszewko Stefany

Miszewko Stefany
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wAlcZYĆ Ze sKuTKAmi cZY ZApoBiegAĆ powodZi?
To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy gmina słupno walczy ze skutka-
mi ogromnego żywiołu. podobna powódź miała miejsce w 2010 roku. 
Już wtedy ówczesne władze i instytucje obiecywały nie dopuścić do 
podobnej sytuacji. Jednak w ocenie marcina Zawadki, wójta gminy 
słupno, wszelkie prace dotyczące wykonania były niewystarczające 
czego efektem są zniszczenia dokonane podczas powodzi w lutym 
oraz w ostatnim tygodniu. na przestrzeni lat niejednokrotnie wła-
dze gminy przypominały o naszych terenach. Zazwyczaj spotykały 
się z odmową z uwagi na brak środków. przygotowane projekty, do-
kumentacja na zabezpieczenie terenu została przygotowana już kil-
ka lat temu. po zimowej powodzi również ten temat był poruszany. 
przypomnieć należy, że teren rzeki „słupianki” jest zarządzany przez 
pgw „wody polskie” i gmina słupno nie może ingerować w jakiekol-
wiek działania zmierzające do uniknięcia powodzi. 

Z uwagi na zaistniałą sytuację, Wójt Gminy Słupno w dniu 19 lipca za-
prosił do urzędu Gminy Słupno przedstawicieli instytucji odpowiedzial-
nej za pogłębianie rzeki i inwestycje na niej wykonywane. W spotkaniu 
oprócz kierownictwa i pracowników urzędu wzięli udział: pan jacek 
ozdoba – Sekretarz Stanu w ministerstwie Klimatu i Środowiska, pani 
anna trzeciakowska – Dyrektor regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej, pan tomasz Wujek – zastępca Dyrektora rZGW ds. ochrony Przed 
Powodzią i Suszą, pan Piotr jakubowski – kierownik biura Zarządzania 
Kryzysowego Powiatu Płockiego, pan jacek Starczewski – Zastępca Ko-
mendanta miejskiego PSP w Płocku.
Spotkanie zostało zwołane w celu przedstawienia sytuacji jaka nastą-
piła w ostatnim czasie na terenie gminy, wstępnego oszacowania strat, 
zagrożeń oraz ustalenia możliwości zabezpieczenia w przyszłości do-
mostw i gospodarstw mieszkańców. Wójt przypomniał o katastrofie 
w 2010 roku, kiedy to odpowiednie wtedy instytucje obiecywały dzia-
łania zabezpieczające mieszkańców. Przedstawiciele rZGW zapewnili 
o przeprowadzeniu w najbliższym czasie prac interwencyjnych polegają-
cych na usuwaniu gałęzi i drzew uniemożliwiających przepływ wody na 
rzece. następnie po 15 sierpnia ma nastąpić zaplanowana konserwacja 
rzeki wraz z jej czyszczeniem i koszeniem. jednocześnie zapewniono, że 
w najbliższym czasie zmieniony zostanie harmonogram i plan prac zadań 
inwestycyjnych zabezpieczających mieszkańców gminy Słupno przed 

kolejną powodzią. Prace będą związane m.in. z naprawą uszkodzonego 
koryta rzeki w jej dolnej części oraz podwyższeniu wału przeciwpowo-
dziowego. W dalszej perspektywie projektowane jest stworzenie zbiorni-
ka retencyjnego zbierającego wody opadowe.
o możliwości wsparcia gminy zapewnił również pan jacek ozdoba – Po-
seł na Sejm rP, który będzie wspierał działania gminy zmierzając do 
uzyskania rekompensaty finansowej za poniesione szkody. „będzie po-
moc dla gminy Słupno! – napisał jacek ozdoba na swojej facebook-o-
wej stronie dzień do spotkaniu - rejon gminy Słupno bardzo ucierpiał 
wskutek ubiegłotygodniowych nawałnic na mazowszu. Ponad 50 po-
szkodowanych, 2 zerwane mosty, zdewastowane drogi, wiele ludzkich 
tragedii (...) będę wspierał gminę w pomocy jaka jest jej należna. jako 
przedstawiciel rządu, w ramach rozmów międzyresortowych, będę 
poruszał sprawę dodatkowych środków w celu minimalizacji strat. Po-
trzebne są duże inwestycję, które muszą być wykonane. musimy nie 
tylko działać tu i teraz, ale również zastanowić się, jakie kroki poczynić, 
aby zapobiegać takim sytuacją w przyszłości” – zapewnił Sekretarz 
Stanu w ministerstwie Klimatu i Środowiska.
W chwili obecnej, kiedy Gmina Słupno boryka się z szacowaniem strat 
i napraw zniszczeń, pozostaje czekać na efekty spotkania i realizacji 
składanych obietnic oraz życzyć mieszkańcom aby takie katastrofy nie 
miały miejsca na naszym terenie. (mK)

Ul. Boczna, Borowiczki-Pieńki

Ul. Łąkowa, Borowiczki-Pieńki

W wyniku wylania Słupianki przepompownie ścieków w boro-
wiczkach – Pieńkach na ulicy Łąkowej i bocznej znalazły się pod 
wodą. W efekcie pompy pracowały non stop tłocząc wodę ze Słu-
pianki. Powodowało to zalewanie głównej – zbiorczej przepom-
powni w liszynie na ul. jagiellońskiej, która zbiera ścieki z terenu 
południowej części gminy, a także zalanie świeżo modernizowa-
nej przepompowni na ul. bocianiej. 
jakby tego było mało w całej gminie w różnym natężeniu występo-
wał problem z prądem. uszkodzony przekaźnik, zerwane linie i prze-
walone słupy energetyczne spowodowały brak jednej fazy prądu. W 
związku z tym przepompownie z terenu liszyna i Wykowa jak rów-
nież z ul. bocianiej w Słupnie były opróżniane beczkowozami zarów-
no w dzień jak i w nocy. 
Ponadto w wyniku nawałnicy zalany został teren oczyszczalni 
Ścieków w Słupnie. Deszcz zalał budowle znajdujące się na terenie 
oczyszczalni jak również budynek socjalno – biurowy, w którym znaj-
dują się szafa sterująca procesem technologicznym oczyszczalni.  

obecnie na terenie gminy trwa wielkie sprzątanie i naprawianie 
szkód. cały czas trwa też szacowanie strat. natychmiast wójt Gminy 
powołał specjalną komisję do spraw wypłaty odszkodowań dla osób, 
które ucierpiały w wyniku powodzi. jednocześnie marcin Zawadka od 
razu po wystąpieniu nawałnicy złożył wniosek do wojewody mazo-
wieckiego o ogłoszenie w gminie stanu klęski żywiołowej, co uspraw-
niłoby możliwość uzyskania przez gminę środków na odbudowę 
infrastruktury oraz przyspieszyłoby proces wypłaty odszkodowań 

mieszkańcom. niestety, wojewoda mazowiecki nie poparł wniosku, 
jednak wsparł Gminę poprzez złożenie wniosku do ministra mSWia 
o pomoc doraźną wojska w budowie tymczasowej przeprawy mosto-
wej. już w pierwszym tygodniu 2 Pułk Wojsk inżynieryjnych z ino-
wrocławia sprawdzał możliwości budowy tymczasowej przeprawy 
mostowej na zerwanych mostach w Szeligach i mijakowie. Zapew-
nienie mieszkańcom przemieszczania się po terenie gminy do czasu 
odbudowy mostów to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiły 
przed sobą władze gminy. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed 
nami żniwa i rolnicy muszą mieć możliwość dojazdu do swoich pól. 
Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przeprawy mostowe zo-
stały jak najszybciej odbudowane. na czas projektowania, uzyskania 
wszelkich pozwoleń i budowy nowego mostu planujemy tymczasowe 
przeprawy przez rzekę  w miejscowości Szeligi na wojskowym moście 
pontonowym. W mijakowie jak najszybsze odbudowanie zerwanych 
dojazdów do mostu. musimy mieć świadomość, że koszty odbudowy 
zniszczonej infrastruktury w całej Gminie to nasz całoroczny budżet 
na inwestycje. Dlatego bez pomocy z zewnątrz będzie bardzo ciężko 
w krótkim czasie to odbudować chociaż działania, jakie podjęli rad-
ni, strażacy z oSP, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy, przynoszą 
pierwsze efekty, to proces odbudowy z pewnością potrwa bardzo 
długo..” – mówi marcin Zawadka, Wójt Gminy
uszkodzenia, jakie wywołała nawałnica i wystąpienie rzeki Słupianki 
już dziś są nazywane największą powodzią w Gminie, co oznacza, że 
jej mieszkańcy jeszcze długo będą borykać się z jej skutkami i o niej 
pamiętać. (mK) 
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w świetle występujących zjawisk pogodowych szczególne znaczenie 
ma udzielenie bieżącej pomocy osobom, które poniosły szkody w wy-
niku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
co zatem powinni wiedzieć mieszkańcy, którzy ponieśli straty w wy-
niku powodzi, podtopień czy też nawałnic występujących na terenie 
gminy słupno?

1. pomoc udZielAnA JesT nieZAleŻnie od KRYTeRium 
docHodowego
pomoc jest udzielona w formie zasiłku celowego na podstawie art. 
39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. jest niezależna od kryterium dochodowego.

2. JAKi RodZAJ pomocY moŻnA uZYsKAĆ?
Pomoc przeznaczona jest na: 
1. tzw. pomoc doraźną dla rodzin lub osób samotnie gospo-

darujących, które poniosły straty w gospodarstwach domo-
wych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposa-
żeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbęd-
nych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. 
Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 000 zł.

2. remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu miesz-
kalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powo-
dzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych 
wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych 
dalej „zdarzeniem losowym”.

Kwota zasiłku nie może przekroczyć:
•	 Kwoty do maksymalnie 200 000 zł przyznawanej w związku ze 

szkodami w jednym budynku/ lokalu mieszkalnym. Kwoty pomo-
cy finansowej przyznawane są w zależności od oszacowanego 
procentu zniszczeń.

•	 Kwoty maksymalnie 100 000 zł przyznawanej w związku ze szko-
dami w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczo-
nych budynków). Kwoty pomocy finansowej przyznawane są w za-
leżności od oszacowanego procentu zniszczeń.

KWota udzielonej pomocy nie może przekroczyć wartości szkód wyrzą-
dzonych zdarzenie klęskowym w danym budynku.

procentowy udział 
zniszczenia/ odszkodowania Kwoty pomocy – do:

5-20% 20 000

21-30% 26 000

31-40% 33 000

41-50% 40 000

51-55% 50 000

56-60% 60 000

61-65% 80 000

66-70% 110 000

71-75% 140 000

76-80% 170 000

Więcej niż 81% 200 000

3. nA podsTAwie cZego nAsTĘpuJe RoZlicZenie pomocY?
osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki po-
twierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem/ od-
budową budynku mieszkalnego dokonanych z kwoty przyznanego 
zasiłku. W przypadku, gdy osoba nie przedstawi faktur albo prze-
znaczy pomoc niezgodnie z celem, na jaki została ona udzielona, 
następuje zwrot środków.

4. cZY pomoc pRZYsługuJe TYlKo nieuZBeZpiecZonYm???
Pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługują-
cego z tytułu ubezpieczenia budynku mieszkalnego od skutków klęsk 
żywiołowych. W takiej sytuacji obowiązuje przede wszystkim zasada 
miarkowania pomocy w stosunku do potrzeb wnioskującego.

jednocześnie Gminy ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, 
iż na podstawie dotychczas otrzymanych protokołów szacowania szkód 
sporządzonych przez Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 
przeciętny procent poniesionych szkód nie przekracza 5 %. (m.s.s.)

wszystkie osoby, których nieruchomości ucierpiały w wyniku 
występujących zjawisk atmosferycznych, proszone są o nie-
zwłoczny kontakt z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej 
w słupnie: 24 261 91 78

Pomoc Dla mieSZKaŃcóW

Słupno, ul. Pocztowa

Słupno, ul. Calineczki

Słupno, ul. Pocztowa

Borowiczki-Pieńki

Rzeka Słupianka z ul. Głębokiej

pomoc dlA miesZKAŃców,
KTóRZY ponieŚli sZKodY 
w gospodARsTwAcH 

pomoc dlA 
miesZKAŃców 
słupnA, KTóRZY 
ponieŚli sZKodY 
w gospodARsTwAcH 
RolnYcH i dZiAłAcH 
specJAlnYcH 
pRoduKcJi RolneJ 
ZnAJduJĄcYcH siĘ nA 
TeRenie gminY

Silne burze mające miejsce ostatnimi czasy na mazowszu nie oszczędzi-
ły naszej Gminy Słupno. odnieśliśmy poważne straty zarówno w infra-
strukturze gminnej, na terenie prywatnych nieruchomości, jak i w rol-
nictwie oraz otaczającej nas przyrodzie. jednak dzięki szybkiej reakcji 
władz gminy już w następnym dniu po wystąpieniu huraganu z desz-
czem nawalnym (w nocy z 14 na 15 lipca), ogłoszono nabór wniosków 
o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej znajdujących się terenie gminy. Przyjmowane wnioski 
dotyczą szkód powstałych w budynkach takich jak np. obora, stodoła, 
jak i zarówno strat w uprawach. 
jak wynika z przyjmowanych przez nas wniosków straty według rolni-
ków są bardzo zróżnicowane i wahają się od 15% do nawet 100%. ubytku 
w plonach. Szacunki dotyczące szkód w budynkach zaliczanych do dzia-
łalności rolniczej również są na różnym poziomie i znajdują się w prze-
działach od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależ-
ności od skali zniszczeń. W pierwszym tygodniu naboru wpłynęło 79 
wniosków o szacowanie. jednak procedura przyznawania odszkodowań 
może potrwać, gdyż nie jest zależna tylko od władz gminnych. Komisja 
działająca na podstawie Zarządzenia nr 174 Wojewody mazowieckiego 
z dnia 15 kwietnia 2021r. już na dniach oszacuje straty podczas prac tere-
nowych, na podstawie których sporządzone zostaną protokoły. następ-
nie dokumenty odesłane zostaną do Wojewody mazowieckiego w celu 
ich weryfikacji. Po adnotacji wojewody wrócą do producentów rolnych, 
aby podczas ogłoszenia naboru o wypłatę rekompensat, mogli je przed-
łożyć w wyznaczonej do tego instytucji. o terminie naboru, obowiązują-
cych zasadach oraz wszelkich niezbędnych informacjach w tym zakresie, 
będziemy oczywiście Państwa informować na bieżąco. (e.g.)
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ogRomne ZnisZcZeniA nA nieZApominAJKowYm plAcu ZABAw

nawałnica, która przeszła przez słupno, bardzo zniszczyła ogród 
przedszkola „niezapominajka”.
nawierzchnia placu zabaw jest zupełnie zdewastowana, wiele sprzę-
tów wymaga naprawy lub wymiany na nowe. niektóre zabawki wy-
rwane przez nurt znaleziono w odległych miejscach na terenie gminy. 
naprawy wymaga również uszkodzone ogrodzenie, a w ogrodzie po-
trzeba nowych nasadzeń. Pracy przy sprzątaniu placu było mnóstwo. 
Pomimo urlopów i zamkniętej placówki chętnych do sprzątania po 
powodzi zgłosiło się bardzo wielu. Dyrekcja, nauczyciele, Pracow-
nicy Samorządowego Przedszkola „niezapominajka” w Słupnie już 
w pierwszych dniach po gwałtownej burzy uporządkowywali teren 
placu zabaw. ich działania wspierali żołnierze 64 batalionu lekkiej 
Piechoty w Płocku, którzy swoją pomoc oferują zawsze w najbardziej 
potrzebnych sytuacjach. Wszystkim, którzy pomagali w sprzątnięciu 
placu zabaw po nawałnicy, bardzo serdecznie dziękujemy.
niestety, straty przedszkola są ogromne i trudne do odbudowa-
nia do czasu powrotu dzieci. Skala zniszczeń na terenie gminy 

jest zbyt duża, aby móc w pierwszej kolejności zapewnić dzieciom 
plac zabaw po wakacyjnej przerwie. rodzice dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola proponowali pomoc zarówno w sprzątaniu, 
jak i odbudowie placu zabaw. Każdemu zależy na tym, aby nasi 
najmłodsi mieszkańcy nie odczuli skutków powodzi jaka wystą-
piła na terenach gminy. jednak największą przeszkodą jest koszt 
odbudowy miejsca zabaw. W trosce o komfort, zabawę i bezpie-
czeństwo przedszkolaków, Wójt Gminy Słupno zwrócił się o po-
moc do lokalnych przedsiębiorców, członków rady Społeczno-
Gospodarczej o wsparcie finansowe na odbudowę placu. Pierwsi 
sponsorzy zaoferowali pomoc w zakupie zabawek. W tej chwili 
największym problemem jest nawierzchnia, która po nawałnicy 
została całkowicie usunięta z uwagi na ogromne zniszczenia. 
Koszt jej odbudowy to prawie sto tysięcy złotych. Dlatego liczy 
się każde wsparcie. jeśli jakaś firma byłby zainteresowana spon-
sorowaną formą pomocy, prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu: 728-522-877 (mK)

spRZĄTAnie oRliKA 
leKKoATleTYcZnego pRZY sZKole 
podsTAwoweJ w słupnie
noc z siedemnastego na osiemnastego lipca na długo pozostanie 
w pamięci mieszkańców gminy słupno. potężne nawałnice z ulew-
nym deszczem oraz fala powodziowa rzeki słupianki wyrządziły 
wiele szkód na terenie szkoły podstawowej im. abp. Antoniego Ju-
liana nowowiejskiego w słupnie. Zalany „orlik lekkoatletyczny”, 
zniszczony plac zabaw wraz z ogrodzeniem wokół szkoły, a także 
podmyte studzienki i mocno zawilgocona podłoga oraz uszkodzo-
ne poszycie dachowe na małej sali gimnastycznej, to wystarcza-
jące powody do wielu zmartwień dla dyrekcji szkoły i gminnych 
władz. odbudowa i naprawa poszczególnych zniszczeń będzie bar-
dzo kosztowna i z pewnością czasochłonna.
Pierwsze kroki w usuwaniu szkód podjęto już w poniedziałek po na-
wałnicy. od wczesnych godzin porannych rozpoczęto akcję „ratowania 
orlika lekkoatletycznego”, który na wskutek fali powodziowej został 
doszczętnie zalany kilkucentymetrową warstwą błota. Pomimo okre-
su wakacyjnego i planowanych urlopów do pracy stawili się pracownicy 
obsługi, nauczyciele oraz sami dyrektorzy szkoły. Wszyscy wspólnie, do 
późnych godzin popołudniowych usuwali kilkutonową warstwę muliste-
go i szybko zasychającego błota. „tu liczyła się każda chwila. nie chcieli-
śmy, żeby błoto wyschło, bo wtedy utrudniłoby naszą akcję – wspomina 
Waldemar Kaczorowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupnie – pra-
cownicy, nauczyciele, którzy nie wyjechali przybyli do szkoły na jedno ha-
sło”. około godziny 16:00, na prośbę wójta Gminy Słupno, pracowników 
szkoły wsparli druhowie z oSP cekanowo, którzy przy użyciu wozu bo-

jowego spłukali całą nawierzchnię boiska, udrożnili studzienki ściekowe, 
pomagali przy wywożeniu piasku oraz pozostałego błota. 
Po wielogodzinnym trudzie całość akcji udało się zakończyć suk-
cesem. około godziny 20:00 – pomimo uszkodzeń wokół placu 
i ogrodzenia, orlik lekkoatletyczny ponownie mógł być użytko-
wany przez mieszkańców Gminy Słupno.
Za ciężką i bezinteresowną pracę wszystkim pracownikom szkoły 
oraz strażakom z oSP cekanowo serdecznie dziękujemy. ludzie 
wielkich i szlachetnych serc jeszcze istnieją – oni są tego najlep-
szym dowodem. (mK)

ZAlAnA sZKołA 
podsTAwowA 
w ŚwiĘcieŃcu

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu również poniosła straty w minioną 
sobotę. Podczas gwałtownej burzy z ulewą nastąpiło osunięcie tere-
nu w okolicy bieżni lekkoatletycznej, powstała wyrwa w nawierzchni 
boiska i oberwanie się ogrodzenia szkoły. na skutek silnego wiatru 
i ulewnego opadu deszczu nastąpiło wyrwanie uszczelnienia kalenicy 
dachu oraz zalanie ścian w dwóch pomieszczeniach na i piętrze szko-
ły. Zalana piwnica została wyczyszczona przez pracowników szkoły, 
jednak zniszczony dach i ściany wymagają remontu. Koszt szkód to 
prawie trzydzieści pięć tysięcy złotych. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaoferowali swoja pomoc przy sprzątaniu szkoły, a szczególnie 
pracownikom: pani elżbiecie i panu ryszardowi oraz firmie Gor-tech 
za bezpłatne użyczenie myjki ułatwiającej czyszczenie. (mK)
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wspARcie ocHoTnicZYcH sTRAŻY poŻARnYcH

podczas gwałtownych burz i niezwykłych zjawisk atmosferycz-
nych jakie mamy okazję w ostatnim czasie doświadczać, nieoce-
nioną pierwszą pomoc w walce z żywiołem niosą strażacy. w gmi-
nach najczęściej zadysponowani są druhowie z ochotniczych straż 
pożarnych. osp są jednostkami, które oprócz pożarów czy wypad-
ków, prowadzą najczęściej również akcje w celu usuwania skut-
ków powodzi, tj.: wypompowywanie wody za zalanych budynków 
mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej, pompo-
wanie studni, pompowanie piwnic, usuwanie powalonych drzew 
oraz zatorów na rzekach, wypompowywanie wody z zalanych 
obiektów, osuszanie, dezynfekcja źródeł wody, terenów obiek-
tów, a także pomoc przy utylizacji padniętych zwierząt.
W gminie Słupno już przy pierwszych silnych wiatrach jakie nastąpiły 
w nocy z 14 na 15 lipca ochotnicy ze Słupna i cekanowa walczyli z po-
łamanymi gałęziami, przewróconymi drzewami. „Strażacy pracowali 
dwa razy po 24 godziny. Zdążyliśmy zjechać z interwencji w Płocku 
i za chwilę zadysponowano nas do nowego Gulczewa w celu pod-
łączenia agregatu do domu, w którym nastąpiło wyłączenie prądu 
gdzie przebywała osoba pod respiratorem.” - wspomina naczelnik 
oSP Słupno Pan Krzysztof różalski. W kolejnych minutach nastąpiło 
wypompowywanie wody w domach mieszkańców. Do akcji dołączyły 
pozostałe ochotnicze Straże Pożarne. W sumie podczas jednej nocy 
na terenie gminy Słupno pomoc niosło wszystkie sześć zastępów 
oSP. Zgłoszeń było tak dużo, że strażacy nie czekając na kolejne 
dyspozycje, sami próbowali zabezpieczać tereny. ”Wiadomo, że jak 
zaczyna się akcja to strażak zostawia swój dobytek i idzie ratować 
innych dobytek a w trakcie się okazuje, że i jemu się wszystko dzieje. 
Pracujemy 7 dni w tygodniu po 24 godziny na dobę”. – mówi Krzysz-
tof różalski. najwięcej pracy mieli strażacy z oSP Słupno i oSP ce-
kanowo z uwagi na największe uposażenie. Podstawą skutecznego 

i sprawnego działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, są wie-
dza i kompetencje ratowników oraz właściwa ilość, rodzaj sprzętu, 
a także sposób jego doboru. nie bez znaczenia jest tutaj współpraca 
na wszystkich szczeblach z innymi instytucjami, biorącymi udział 
w działaniach oraz ludnością. Dlatego do akcji dołączyły się również 
mniejsze straże z naszego terenu, np. oSP mijakowo uczestniczyło 
również w zabezpieczaniu terenów przepraw mostowych w Szeli-
gach i mijakowie. „było ciemno, nie chcieliśmy, żeby ktoś podczas 
deszczu wjechał w wodę, która wylewała się z koryta rzeki” – wspo-
mina marcin Gorzelany z oSP mijakowo. oprócz wypompowywania 
wody, usuwania przewróconych drzew i połamanych gałęzi stra-
żacy uczestniczyli w akcji ewakuacyjnej trzech mieszkańców z ulicy 
Pocztowej w Słupnie oraz kilku zwierząt. Dodatkowo zabezpieczano 
domy workami z piaskiem, którym groziło zalanie. W niedzielę, na 
spotkaniu porannym Państwowa Straż Pożarna zapewniła o wspar-
ciu również innych grup oSP. Do Słupna zadysponowano m.in. oSP 
rogozino, oSP radzanowo, oSP Kępa Polska, oSP Staroźreby, oSP 
Płock-borowiczki i wiele innych. 
W imieniu własnym oraz całej społeczności naszej gminy składamy 
serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania dla naszych straża-
ków ochotników z jednostek oSP Słupno, oSP cekanowo, oSP mi-
jakowo, oSP Święcieniec, oSP miszewko Strzałkowskie oraz oSP 
Gulczewo, którzy włączyli się w akcję ratowania mieszkańców naszej 
gminy w dobie najintensywniejszego zagrożenia powodziowego. 
bycie strażakiem to codzienna służba, podczas której ochotnicy są 
w stałej gotowości nieść pomoc potrzebującym. Dzięki sprawnej 
organizacji i szybkiej reakcji udało się sprawić, że nasi mieszkańcy 
mogą czuć się bezpiecznie. Kolejny raz strażacy udowodnili nam, 
że zawsze możemy na nich liczyć! Serdecznie Dziękujemy! bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek! (mK)
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w oBlicZu 
powodZi…
Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli 
mieszkasz na niskopołożonym terenie, w pobliżu strumienia, 
rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka 
może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. 
Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach 
podczas wystąpienia obfitych opadów. Pogotowie przeciwpowo-
dziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do pozio-
mu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokal-
nych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a progno-
za hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

pRZed powodZiĄ
•	 dowiedz się u władz lokalnych, jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe twojego miejsca zamieszkania, a ponadto gdzie zlokalizowa-

ne są miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia;
•	 rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez uszczelnienie drzwi i piwnic materiałami wodoodpornymi;
•	 ubezpiecz siebie i rodzinę oraz swój majątek;
•	 zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny 

sygnał dzwonów kościelnych;
•	 upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi; naucz dzieci jak i kiedy wezwać 

policję, straż pożarną i inne służby oraz podmioty ratownicze.

w cZAsie ZAgRoŻeniA powodZiowego
•	 włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;
•	 miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy przenieś na górne kondygnacje budynku;
•	 zabezpiecz dokumenty osobiste twoje i twojej rodziny, np. poprzez przywiązanie przedmiotów i urządzeń do stabilnych elementów, 

tak aby nie zostały zabrane przez wodę;
•	 zgromadź w domu niezbędne zapasy niepsującej się żywności oraz czystej wody;
•	 przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku;
•	 zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie;
•	 uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia. najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu 

wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią;
•	 jeśli możesz odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;
•	 przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem);
•	 usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce;
•	 usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i środki owadobójcze;
•	 jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce; pamiętaj, aby w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i w razie 

zaistnienia takiej potrzeby, mogły same się uratować, najlepiej jeśli pozwolisz na ich ewakuację prewencyjną;
•	 jeśli masz dostęp do internetu, monitoruj prognozy pogody i stanu zagrożenia.

w cZAsie powodZi
•	 kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie elektryczne, odłącz sieć gazową i wodociągową, a także 

zamknij zasuwy (zawory) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe oraz uszczelnij szambo;
•	 jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go pod ręką;
•	 włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji. Zazwy-

czaj radio podaje także informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania;
•	 przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. Pamiętaj że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu;
•	 miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe 

ubrania, śpiwory i koce (zgromadź je w górnych partiach domu, mieszkania);
•	 nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej; w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść 

się na wyżej położone tereny;
•	 w przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Dzieciom znajdującym się pod twoją opieką przypnij do ubrania kartecz-

kę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów;
•	 jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś, jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw 

wiadomość właśnie tam;
•	 jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym w ten sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina;
•	 jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. najlepiej jedź tylko drogami wy-

znaczonymi przez władze;
•	 jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach;
•	 postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu;
•	 staraj się pomagać innym, w tym podmiotom ratowniczym.

po powodZi
•	 słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych;
•	 jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodzio-

wych i zatorów lodowych;
•	 nie wracaj do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to 

bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie 
w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte 
odpady;

•	 sprawdź fundamenty twego domu czy nie ma pęknięć 
lub innych uszkodzeń, a w przypadku wątpliwości zgłoś 
to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do 
ubezpieczyciela;

•	 upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem – sprawdź 
ściany, podłogi, okna i drzwi, uważaj na poluzowane 
tynki i sufity. budynki, które znalazły się w zasięgu za-
lania (nie tylko przy głównym nurcie), po ustąpieniu wód 
mogą zachowywać się niestabilnie;

•	 sprawdź instalację elektryczną i gazową;
•	 jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania 

skutków powodzi w twoim domu zrób zdjęcia bądź zapis 
wideo zastanych uszkodzeń. materiał ten przydatny bę-
dzie dla firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o od-
szkodowanie, pomoże udokumentować straty. Wielkość 
strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubez-
pieczeniowej;

•	 w ramach możliwości włącz się do pomocy w usuwaniu 
skutków powodzi;

•	 zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz 
i odmaluj (szczególnie jeśli przechowujesz w nich żyw-
ność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich 
dzieci). meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i pod-
nieś minimum 5 cm od podłogi;

•	 wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą po-
wodziową a do celów spożywczych używaj tylko wody 
butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczo-
nymi do wody pitnej.

•	 dowiedz się u władz lokalnych, jakie jest zagrożenie i ry-
zyko powodziowe twojego miejsca zamieszkania, a po-
nadto gdzie zlokalizowane są miejsca tymczasowego 
zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, po-
jazdów i innego mienia;

•	 rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed po-
wodzią poprzez uszczelnienie drzwi i piwnic materiałami 
wodoodpornymi;

•	 ubezpiecz siebie i rodzinę oraz swój majątek;
•	 zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania 

i alarmowania zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmo-
wej, gong lub specjalny sygnał dzwonów kościelnych;

•	 upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny, 
zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi; na-
ucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną i inne 
służby oraz podmioty ratownicze.

TeleFonY AlARmowe

997 policja

998 państwowa straż pożarna

999 pogotowie Ratunkowe

986 straż miejska

112 wspólny telefon alarmowy

wYmAcHuJĄc w cZAsie powodZi KoloRowĄ FlAgĄ luB KAwAłKiem 
mATeRiAłu, moŻesZ pRosiĆ o pomoc

BiAłY KoloR – chcesz opuścić miejsce w którym jesteś

cZeRwonY KoloR – potrzebna pomoc medyczna

nieBiesKi KoloR – prosisz o jedzenie i wodę

pAmiĘTAJ!
•	 nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
•	 nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do 

tego przeznaczonych;
•	 nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co naj-

mniej 3 m od wału;
•	 nie sadź drzew na wałach;
•	 nie uszkadzaj umocnień;
•	 nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, do-

łów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od 
stopy wału.

Materiał na podstawie ulotki opracowanej w Wydziale Informacji i Promocji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

ZnAKi sYgnAliZAcYJne 
sTosowAne dlA piloTów 
Śmigłowców
X – potrzebna pomoc medyczna
V – potrzebna pomoc (Yes)
n – niepotrzebna pomoc (no)


