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W nocy z 15/16 i 16 maja intensywnie pada. O godzinie 11- tej 16 maja wójt 
gminy Borz�cin wprowadza stan pogotowia przeciwpowodziowego, a o godzinie 14 – 
tej przy stanie 4,60 metra na wodowskazie w Borz�cinie stan alarmowy. Wody 
potoków Uszewka w Ł�kach i Szkło w Przyborowie zalewaj� cz��ci miejscowo�ci. 
Wody potoku Kisielina za mostem w Biadolinach Radłowskich przelewaj� si� na lew�
stron� w kierunku Bielczy. O godzinie 17.00 przy stanie wody 4,80 metra wójt gminy 
Borz�cin wyst�puje do mieszka�ców z apelem o pełn� mobilizacj� w zwi�zku z 
nadci�gaj�c� fal� powodziow� na Uszwicy informuj�c jednocze�nie o konieczno�ci 
budowania zapór z worków z piaskiem. Informacja ta podawana jest przez megafony 
wozów stra�ackich oraz odczytana w informacjach parafialnych na ostatniej mszy 
�wi�tej w ko�ciele parafialnym w Borz�cinie Górnym (ok. godz. 17.30). W godzinach 
popołudniowych rozpoczyna si� akcja wo�enia piasku oraz dystrybucji worków. Trwa 
walka z �ywiołem. Mieszka�cy i stra�acy ustawiaj� zapory z worków z piaskiem, 
stra�acy z Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Brzesku zapory wodne. O godzinie 20.45 
stan wody na wodowskazie w Borz�cinie wynosi 5.30, o godzinie 21.00 ko�czy si�
skala na podziałce (5,40 m), a około 21.30 szacunkowy stan Uszwicy wynosi 5,80 
metra. Wody rzeki Uszwica przelewaj� si� przez obwałowania i zapory z piaskiem 
prawej strony rzeki na długo�ci około kilometra, oraz z lewej strony na długo�ci około 
400 metrów. Naporu wód nie wytrzymuj� równie� zapory wodne w centrum 
miejscowo�ci. Zalaniu ulega około 250 gospodarstw domowych, obiekty 
u�yteczno�ci publicznej, w tym Zespołu Szkół, Gminny O�rodek Kultury oraz obiekt 
sportowy Orlika. W nocy p�ka wał po lewej stronie w Borz�cinie około 300 metrów 
powy�ej zwartej zabudowy tzw. Dworu. Woda zalewa przysiółki Borek i Łazy w tym 
obiekt sportowy Sokoła Borz�cin oraz cz��� Borz�cina w rejonie I. Ewakuowano 
kilkana�cie osób. Dramatycznie wygl�da sytuacja w miejscowo�ci Bielcza, gdzie 
wody Uszwicy (od strony Wokowic) i Kisieliny około godziny 19.00 wlały si� do 
miejscowo�ci zalewaj�c ponad 200 gospodarstw domowych oraz budynki 
u�yteczno�ci publicznej, w tym Zespół Szkół oraz Budynek Wielofunkcyjny w tej 
miejscowo�ci. Ponadto woda zalała przysiółek Borz�cin - Granice z kierunku Bielczy.  
Nieprzejezdne s� niemal wszystkie drogi dojazdowe do Borz�cina i Bielczy. 
Wstrzymana komunikacja zbiorowa. 
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Przez cały dzie� 17 maja trwa walka z �ywiołem. Wody rzeki Uszwica nadal 
przekraczaj� maksymaln� skal� podziałki alarmowej na wodowskazie w Borz�cinie. 
Od poniedziałku 17 maja wstrzymana jest nauka w Zespołach Szkół w Bielczy, 
Borz�cinie i Przyborowie oraz Szkołach Podstawowych w Ł�kach, Borz�cinie 
Dolnym i przedszkolach.  
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W nocy z 17/18 maja stan wód rzeki Uszwica powoli si� obni�a. Niestety znowu 
intensywnie pada. O godzinie 2.30 18 maja zalana zostaje droga wojewódzka 964 w 
Borz�cinie Dolnym. O godzinie 6.30 stan wód na wodowskazie w Borz�cinie wynosi 
4,86 metra i zaczyna znowu rosn��. Po kolejnych opadach, wody potoku Kisielina 
ponownie zalewaj� miejscowo�� Bielcza. Stan wody w rzece Uszwica podnosi si�  i 
na godzin� 15.15 wynosi 5,40 metra i ponownie zakrywa skal� podziałki alarmowej 
na wodowskazie w Borz�cinie.  

Rzeka Uszwica przerywa, na długo�ci kilkunastu metrów prawy wał w miejscowo�ci 
Bielcza. Przerwa w wale jest w terenie niedost�pnym komunikacyjnie i nie ma 
mo�liwo�ci technicznych jej zabezpieczenia. Około godziny 18.00 po raz trzeci z 
rz�du w ostatnich trzech dniach miejscowo�� ta została zalana.  Z kierunku Bielczy 
ponownie równie� zalany został przysiółek Borz�cina, Borz�cin – Granice. Druhowie 
OSP i mieszka�cy zabezpieczaj� wyrwy i wymulenia w obwałowaniach rzeki Uszwica 
w Borz�cinie Górnym, jak równie� wyrwy i przecieki w potokach w Borz�cinie 
Dolnym. 
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W godzinach pó�no popołudniowych trwała akcja ratunkowa na obwałowaniach rzeki 
Uszwica w Borz�cinie Górnym, gdzie stan wody na godzin� 17.00 wynosił około 5,55 
metra (podziałka alarmowa ko�czy si� na wysoko�ci 5,40 metra). Dzi�ki pracy i 
solidarno�ci mieszka�ców oraz zast�pów stra�aków ochotników i 
zawodowców z Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Brzesku udało si� zabezpieczy�
kilkunastometrow� wyrw� w lewym wale rzeki Uszwica w miejscowo�ci 
Borz�cin Górny, dzi�ki czemu uratowano przysiółki: Borek i Łazy oraz cz���
miejscowo�ci  Borz�cin przed kolejnym zalaniem. Akcj� powodziow�
prowadzono równie� w miejscowo�ci Borz�cin Dolny, gdzie pojawiły si� przecieki na 
potoku Borowa i przelewał si� potok Wróblówka oraz w Jagniówce, gdzie migruj�ca 
woda z pól zacz�ła podtapia� miejscowo��. Do tej pory ewakuowano 44 osoby. 
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Po godzinie 21.00 18 maja woda zaczyna opada�. Dzi�ki determinacji, dobrze i 
sprawnie przeprowadzonej akcji oraz ogromnemu zaanga�owaniu mieszka�ców, 
którzy wespół z druhami OSP wybudowali szczelne fortyfikacje obronne w postaci 
worków z piasku i zapór wodnych, tym razem w dniu 18 maja miejscowo�� Borz�cin 
przed przelaniem wód z Uszwicy udało si� obroni�. Miejscowo�ci Borz�cin i Bielcza 
w dalszym ci�gu s� niedost�pne komunikacyjnie ze wzgl�du na zalanie dróg.  



24



25



26



27



28



29

Od 20 maja (czwartek) wznowiono komunikacja zbiorow� (BUS) w kierunku Brzeska 
i Tarnowa. Przywrócono równie� nauk� szkoln� w Zespołach Szkół w Bielczy, 
Borz�cinie i Przyborowie oraz Szkołach Podstawowych w Ł�kach, Borz�cinie 
Dolnym i przedszkolach. 20 maja o godzinie 15.00 odwołano stan alarmowy, a dzie�
pó�niej o godzinie 7.30 pogotowie przeciwpowodziowe. 21 maja o godz. 7.30 stan 
wód rzeki Uszwica na wodowskazie w Borz�cinie wynosi 3,40 metra. Na potrzeby 
akcji powodziowej w gminie Borz�cin prowadzonej w dniach 16 – 20 maja 
zu�yto 75 tysi�cy worków i ponad 2 tysi�ce ton piachu.  

Niezwłocznie po powodzi 16 - 20 maja, wójt gminy Borz�cin wyst�pił do 
Małopolskiego  Zarz�du Melioracji i Urz�dze� Wodnych w Krakowie, w którego gestii 
le�� obwałowania rzeki Uszwicy z apelem o podj�cie natychmiastowych działa�
zmierzaj�cych do zabezpieczenia wyrw, likwidacji przesi�ków i przecieków, jak te�
udro�nienia i uszczelnienia �luz wałowych w wałach le��cych w kompetencji 
MZMiUW. Interweniuje m.in. u Wojewody, Marszałka Województwa Małopolskiego i 
w Centrum Zarz�dzania Kryzysowego. Zdaje sobie spraw� z zagro�enia jakie nios�
kolejne opady, i  robi wszystko co w jego mocy, aby wygra� walk� z czasem i wał w 
Bielczy przed kolejnym wezbraniem został zabezpieczony. 
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Do poszkodowanych mieszka�ców dociera pomoc. Tarnowski Caritas dla Parafii w 
Borz�cinie Górnym i w Bielczy przekazuje 9 palet chemii i 15 palet wody. Urz�d 
dystrybuuje wod� z zakupów własnych, jak równie� pochodz�c� z darów, które 
spływaj� od firm ENION ENERGIA S.A. oraz BROWARU CARLSBERG POLSKA.
GMINA RADŁÓW, jak równie� MARKET ALTI w Brzesku i sie� sklepów ALTI 
przekazuj� za po�rednictwem gminnego o�rodka pomocy społecznej pomoc 
potrzebuj�cym w postaci artykułów pierwszej potrzeby: spo�ywczych, �rodków 
czysto�ci i innych.  
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Urz�d Gminy udziela równie� pomocy w zakresie pompowania wody rzecznej z 
terenów zani�onych. W tym zakresie potrzeby s� ogromne. Pracuj� wszystkie 
jednostki OSP i wszystkie pompy. Ale i to jest dalece niewystarczaj�ce. Od czwartku 
20 maja wójt gminy Borz�cin wyst�puje o pomoc dla gminy w postaci 
wysokowydajnych pomp szlamowych. Wysokowydajne pompy do gminy nie 
docieraj�, ale na pomoc gminie, w pi�tek 21 maja br. pó�nym wieczorem 
przyje�d�aj� �ołnierze 4 jednostek wojskowych wyposa�eni w 10 pomp szlamowych. 
W akcji usuwania zalewisk, do dnia 26 maja wspieraj� gmin� �ołnierze: 2 
Mazowieckiej Brygady Saperów JW 2189 w Kazuniu, Centrum Szkolenia Wojsk 
In�ynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, 3 Batalionu Ratownictwa In�ynieryjnego 
JW 3538 w Nisku, 4 Batalionu Ratownictwa In�ynieryjnego JW 3444 w Głogowie. Ich 
przyjazd zdecydowanie przyspieszył akcj� usuni�cia wody z zalanych posesji. Bez 
ich pomocy wiele osób przez wiele dni borykałoby si� z zalewiskami. 
Mo�liwo�ci stra�aków z miejscowych jednostek OSP (6 na terenie gminy), mimo 
pełnego po�wi�cenia i woli pracy oraz wyposa�enia w profesjonalny sprz�t wobec 
skali powodzi s� ograniczone, a tu liczy si� ka�dy dzie�. Po kilku dniach docieraj�
równie� wysokowydajne pompy z jednostkami Pa�stwowej Stra�y Po�arnej z 
My�liborza i Goleniowa. Akcja pompowania dobiega ju� ko�ca i te pompy przez 
zaledwie niespełna dob� wspomagaj� gmin� w usuwaniu zalewisk. 
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Urz�d Gminy zbiera zapotrzebowanie na pompowanie piwnic i przydomowych studni 
oraz ich dezynfekcj�, jednocze�nie informuj�c mieszka�ców, �e pompowanie piwnic i 
przydomowych studni odbywa� si� b�dzie odpowiednio po obni�eniu si� poziomu 
wód. W zwi�zku z brakiem mo�liwo�ci dojazdów do zakładów pracy, jak równie�
szkół, co było spowodowane nieprzejezdno�ci� dróg w kierunku Brzeska i Tarnowa, 
zainteresowanym wydaje si� stosowne za�wiadczenia celem umo�liwienia 
usprawiedliwienia nieobecno�ci. 

Od czwartku 20 maja komisje powołane przez wójta gminy weryfikuj� szkody 
zgłaszane przez powodzian.  

W całej gminie trwa wielkie sprz�tanie. Gmina prowadzi zbiórk� odpadów 
powodziowych. Mieszka�cy spiesz� si�, bo woda naniosła sporo brudu i mułu. 
Epidemiolodzy ostrzegaj�, aby nie pi� wody z zalanych studni, ani nie je�� warzyw z 
zalanych terenów. Trwa szacowanie strat w infrastrukturze komunalnej gminy. 
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Płynie pomoc do poszkodowanych w wyniku powodzi w gminie Borz�cin. Rolnikom z 
pomoc� przybyła STADNINA KONI HUCULSKICH W GŁADYSZOWIE koło Gorlic z 
pochodz�cym z Brzeska Prezesem Stanisławem Ciub�. Stadnina przekazała 17,5 
tony sianokiszonki w balotach po 350 kg ka�dy oraz 15,3 tony siana w balach po 350 
kg. Nieodpłatnie, kilkukrotny transport na trasie Gładyszów - Borz�cin wykonała firma 
REDROG Wojciech Krzy�ak z Por�bki Iwkowskiej. 	wirownia SUPER - KRUSZ w 
Warysiu na wniosek Wójta Gminy Borz�cin przekazała na rzecz powodzian 1000 ton 
kruszywa na likwidacj� wyrw i wymule� w gospodarstwach indywidualnych, jak 
równie� naprawy dojazdów. Miłym gestem wykazała si� równie� partnerska GMINA 
PRZECHLEWO na Kaszubach. Jej wójt Andrzej 	muda - Trzebiatowski ju� w trakcie 
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powodzi zadeklarował pomoc w organizacji wypoczynku w formie "zielonej szkoły" 
dla dzieci z najbardziej poszkodowanych rodzin w wyniku powodzi w gminie 
Borz�cin. Rada Gminy Przechlewo 28 maja br. podj�ła uchwał� w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla gminy Borz�cin w wysoko�ci do 20 tysi�cy złotych. Dzieci z 
Zespołów Szkół w Borz�cinie i Bielczy wyje�d�aj� na "zielon� szkoł�" ju� 6 czerwca. 
Wyje�d�a grupa 45 uczniów wraz z opiekunami. Ich pobyt w Przechlewie trwa do 15 
czerwca. 
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W dniu 31 maja na posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego zapadła 
decyzja o wysłaniu do gminy Borz�cin z pomoc� wojska wraz z pływaj�cym 
transporterem, który umo�liwiłby przerzucenie worków z piaskiem w obszar 
uszkodzonego wału w miejscowo�ci Bielcza.  Jak si� pó�niej okazało, to była 
pomoc w ostatniej chwili. Gdyby nie ona nie zabezpieczono by w cz��ci 
przerwy w wale i wyrw. Powód� w Bielczy, jak równie� w cz��ci Borz�cina 
miałaby zdecydowanie wi�kszy wymiar. 



39



40



41



42

Tymczasem prognozy na pocz�tek czerwca s� niepokoj�ce. W dniu 1 czerwca, 
przyst�piono do łatania wyrw w wale. W nocy z 1/2 czerwca wyst�piły intensywne 
opady. O godzinie 5.00 w dniu 2 czerwca przy stanie wód Uszwicy na wodowskazie 
w Borz�cinie 4,54 metra wprowadzono stan alarmowy. Około godziny 7.00 wody 
potoku Kisielina zalały cz��� miejscowo�ci Bielcza. Woda podtopiła kilkadziesi�t 
gospodarstw domowych oraz drog� przebiegaj�c� przez centrum miejscowo�ci.  
Wyst�piły równie� lokalne potoki i rowy melioracyjne podtapiaj�c tak�e gospodarstwa 
domowe w miejscowo�ciach Wary�, Ł�ki i Przyborów oraz w przysiółku Borz�cin – 
Granice. W zespołach szkół w Bielczy i Przyborowie oraz w szkole podstawowej w 
Ł�kach odwołano zaj�cia szkolne. O  godzinie 14.00 stan wody na wodowskazie w 
Borz�cinie wynosił  5,32 metra. Przez cały dzie� pracowało wojsko, stra�acy 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, stra�acy ochotnicy z OSP na terenie gminy i z 
cz��ci powiatu oraz licznie wspomagaj�cy działania wojska i stra�aków 
mieszka�cy. Dzi�ki temu udało si� wybudowa� wał, który zabezpieczył 
miejscowo�� Bielcza przed zalaniem ze strony Uszwicy w dniu 2 czerwca.
Przez cał� noc, 2/3 czerwca trwało pompowanie wody z zalewiska powstałego na 
skutek rozlania Kisieliny. W dniu 3 czerwca około godziny 9 rano wybudowany wał 
p�kł pod naporem wody z zalewiska próbuj�cej znale�� uj�cie do Uszwicy. W 
momencie p�kni�cia wału poziom wody Uszwicy był niski i nie stanowił zagro�enia 
dla mieszka�ców. Przerwanie wału spowodowało szybkie zej�cie rozlanych na 
okolicznych polach wód do Uszwicy.  
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Prognozy nie s� optymistyczne. Zacz�ł si� kolejny wy�cig z czasem. Na domiar 
złego w błocie po zalewisku grz��nie pływaj�cy transporter samobie�ny, 
przerzucaj�cy worki na miejsce akcji. To ponowne unieruchomienie niezb�dnego 
sprz�tu. W mi�dzyczasie władze gminy poprzez miejscow� OSP po raz kolejny 
apeluj� przez megafony do mieszka�ców o pomoc w napełnianiu worków. 
Mieszka�cy po raz kolejny licznie wspieraj� druhów. Zjawia si� ich blisko dwustu. W 
akcji pracuje kilkana�cie ci�gników ze wsi. Niestety w okolicy nie ma ci��kiego 
sprz�tu, który w takich warunkach byłby w stanie wyci�gn�� kilkudziesi�ciotonowy 
transporter. Nadzieja w wykonawcy autostrady. Wójt gminy Borz�cin, wyst�puje do 
dyrektora NDI S.A. z pro�b� o wsparcie. Pojawia si� koparka na szerokich 
g�sienicach,  której dojazd na miejsce unieruchomienia transportera nie stwarza 
problemu. W mi�dzyczasie organizowana jest 30 metrowa lina o uci�gu 30 ton celem 
wyci�gni�cia transportera. Około godziny 18 - tej transporter wznawia prac�. Po 
godzinie 22 -ej zaczynaj� si� kolejne ulewy. Zapora z worków z piaskiem jest w 
cz��ci odbudowana. Zachodzi pytanie czy wytrzyma i czy wystarczy wysoko�ci.  

Po chwilowej poprawie i spadku poziomu wód w godzinach pó�no popołudniowych w 
dniu 2 czerwca, w nocy z 2/3 czerwca i w dzie� 3 czerwca do poziomu 2,65 o 
godzinie 21.00, stan powodziowy w gminie Borz�cin znowu zacz�ł si� pogarsza�. Po 
intensywnych nocnych ulewach z 3/4 czerwca ponownie gwałtownie wezbrały wody 
rzeki Uszwica. Pada ulewnie. W zlewni Uszwicy w ci�gu kilku godzin 
spadaj� dziesi�tki litrów deszczu na metr kwadratowy. W Borz�cinie Dolnym mi�dzy 
22.00 a 24.00 w dniu 3 czerwca 65 litrów, a mi�dzy 1.00 a 8.00 4 czerwca 70 
litrów. W ci�gu niespełna 12 godzin 135 litrów wody na metr kwadratowy. Sytuacja 
jest dramatyczna, gdy� w miejscowo�ci Bielcza prawy wał rzeki Uszwica jest mocno 
uszkodzony.  To wła�nie tam od 1 czerwca br. trwa walka z czasem. Wojsko, 
stra�acy OSP i PSP oraz ludno�� cywilna bior� udział w akcji łatania przerwanego 
wału i wyrw na jego prawym odcinku. Te s� efektem powodzi, która nawiedziła gmin�
Borz�cin w dniach 16 - 19 maja br., zalewaj�c znaczny obszar jej terenu z 
miejscowo�ciami Bielcza, Borz�cin, Ł�ki i Przyborów wł�cznie. Tam te�, gmin�
w budowie  umocnie� wspiera 50 �ołnierzy 16 batalionu Wojsk Powietrzno - 
Desantowych z Krakowa, �ołnierze 3  Batalionu Ratownictwa In�ynieryjnego w Nisku, 
dysponuj�cy pływaj�cym transporterem samobie�nym oraz �ołnierze 82 Batalionu 
Ewakuacji Sprz�tu Ci��kiego w Ole�nicy.  

W dniu 4 czerwca wody potoku Kisielina po raz kolejny zalewaj� miejscowo��
Bielcza. Wylewaj� lokalne potoki: Uszewka w Ł�kach i Szkło w Przyborowie 
oraz liczne rowy melioracyjne podtapiaj�c gospodarstwa domowe i u�ytki 
rolne. Potoki te osi�gn�ły najwy�szy stan wód w historii! Zalane s� tak�e 
gospodarstwa i u�ytki rolne w przysiółku Borz�cin – Granice. 

Stan wód Uszwicy na wodowskazie w Borz�cinie o godzinie 6.00 4 czerwca wynosi 
5,29 metra, a o godzinie 13.00 - 5,66 metra. W tym czasie pod mostem 
przepływa 177 tysi�cy litrów wody na sekund�. W Borz�cinie trwa walka o 
utrzymanie wałów Uszwicy. W godzinach południowych jest dramatycznie. W sze�ciu 
miejscach na prawej stronie Uszwicy wały s� bliskie przerwaniu. Pojawiaj� si�
przesi�ki i wymulenia, którymi woda wydostaje  si� strumieniami. Skutecznie 
interweniuj� �ołnierze 16 batalionu Wojsk Powietrzno - Desantowych z Krakowa, 
którzy w tym dniu zostali skierowani do obrony tego odcinka obwałowa�,  stra�acy 
OSP z Borz�cina i innych miejscowo�ci gminy, jak równie� solidarnie pracuj�cy 
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mieszka�cy. Gdyby nie oni Borz�cin przegrałby walk� z wielk� wod�, a wały 
przerwałyby w najbardziej newralgicznym punkcie, w zwartej zabudowie centrum 
miejscowo�ci. Rozmiar powodzi mógłby  by� tragiczny w skutkach. 
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Zapora z worków na Uszwicy w Bielczy wytrzymuje. Brakuje jednak wysoko�ci 
i wody Uszwicy przelewaj� si� nad ni� wypełniaj�c okoliczne pola i wlewaj�c 
si� do wsi.  Wody jest jednak mniej ni� w powodzi 16 - 19 maja i płynie ona 
spokojnym nurtem. Przeprowadzono ewakuacj�, która obj�ła 25 osób, w tym 20 w 
ramach samoewakuacji. W godzinach wieczornych woda w Bielczy opada. 
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Powód� 2-4 czerwca była dramatyczn� walk� o zabezpieczenie wyrwy i 
utrzymanie wałów w Bielczy i w Borz�cinie. Pomogło wojsko, które 
wniosło du�y wkład w uratowanie miejscowo�ci Borz�cin, zapobiegaj�c 
przerwaniu prawego obwałowania na odcinku od Dworskiego Mostu do 
Ko�cioła, jak równie� poprzez cz��ciowe zabezpieczenie wyrwy Bielczy w 
ograniczeniu skutków powodzi w tej miejscowo�ci. Skuteczna praca Gminnego 
Centrum Zarz�dzania Kryzysowego, pomoc wojska, szybka reakcja 
mieszka�ców i pracuj�cych słu�b, uratowała Borz�cin przed przerwaniem 
wałów i zalaniem, a Bielcz� przed du�o wi�kszymi skutkami powodzi. 
Wszystkim zaanga�owanym w akcji, za heroiczn� walk� nale�� si�
podzi�kowania. 

W dniach 4 - 6 czerwca jest grz�sko i mokro. Nie ma mo�liwo�ci u�ycia transportera. 
Zostaje on zadysponowany do gminy Szczurowa, gdzie bierze udział w 
ewakuacjach. Wraca do gminy 7 czerwca. Prawy wał rzeki Uszwica w Bielczy jest w 
fatalnym stanie. Pojawiaj� si� kolejne osuni�cia. Zachodzi konieczno��
ich zabezpieczenia i podniesienia wybudowanego wału na wyrwie.  Podobna 
sytuacja jest w Borz�cinie, gdzie pojawiaj� si� przesi�ki i wały osuwaj� si� w 
kierunku Uszwicy. W dniu 7 czerwca rozpoczyna si� kolejny wy�cig z czasem. Gmin�
do pi�tku, 11 czerwca wspomaga wojsko, workami z piaskiem zabezpieczaj�c 
wyrwy, osuwiska i przesi�ki w Borz�cinie i w Bielczy.     
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BILANS POWODZI 

W trakcie akcji powodziowej zu�yto blisko 135 tysi�cy worków i ponad 4 
tysi�ce ton piachu. W wyniku powodzi 16 - 18 maja oraz 2 i 4 czerwca 
poszkodowanych zostało 514 gospodarstw domowych. Blisko 3 tysi�ce 
hektarów u�ytków rolnych znalazło si� pod wod�. Straty w infrastrukturze 
komunalnej na dzie� 8 czerwca wyniosły ponad 10 milionów złotych.  

Najwi�ksze straty odnotowano w miejscowo�ci Borz�cin i Bielcza. W pierwszej 
z nich, w nocy z 16/17 maja Uszwica przerwała wał lewy na wysoko�ci tzw. 
Dworu. Woda te� przelewała si� przez obwałowania i usypane zapory z piasku. 
W drugiej Uszwica przerwała wał prawy. Ponadto Bielcza była kilkukrotnie 
zalewana ze strony Kisieliny. Straty wyst�piły tak�e w miejscowo�ciach Ł�ki i 
Przyborów. Tam wylały lokalne potoki Uszewka i Szkło. W wyniku przelania 
rowów melioracyjnych podtopione zostały sołectwa Wary� i Jagniówka.  

Według danych urz�du gminy �ywioł uszkodził 22 kilometry dróg gminnych, 
most na Uszwicy, 16 przepustów, sie� kanalizacji deszczowej w Borz�cinie 
wraz z �luzami, 12,5 kilometra rowów odwadniaj�cych i potoków, blisko 800 
metrów obwałowa�. Zalanych zostało 5 obiektów szkolnych i 1 przedszkole, 
placówka kultury w Borz�cinie, 3 obiekty sportowe oraz budynek urz�du 
gminy.  

Nie s� to dane ostateczne  i nie obejmuj� one ogromnych strat w 
infrastrukturze drogowej powiatu i województwa na terenie gminy. Nie 
uwzgl�dniaj� one równie� strat na ciekach wodnych administrowanych przez 
Małopolski Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych w Krakowie, w tym m.in. na 
rzece Uszwicy oraz kosztów akcji zabezpieczenia wału w Bielczy, w tym 
u�ytych �rodków i zu�ytych materiałów.  

Koszty akcji powodziowej po stronie gminy zamkn� si� kwot� ponad 300 
tysi�cy złotych. 100 tysi�cy gmina otrzymała na ten cel z bud�etu wojewody, do 
którego wyst�piła o kolejne �rodki  na pokrycie kosztów akcji. 

Gmina Borz�cin oczekuje na pomoc finansow� z zewn�trz, bez której nie jest w 
stanie sobie poradzi�. W miejscach osuwaj�cych si� wałów musi wykona�   
pale zaporowe tzw. larseny. To kosztowna technologia, ale tylko ona pozwala 
na zabezpieczenie miejscowo�ci gminy przed ponownym zalaniem.  

Po powodzi 2 – 4 czerwca jednostki OSP z terenu gminy Borz�cin ponownie bior�
czynny udział w pompowaniu powstałych zalewisk. Gmin� w tym zakresie wspieraj�
stra�acy Komendy Miejskiej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej z Krakowa. 

  

Do gminy Borz�cin dociera dalsza pomoc. 
l�ski i Warszawski Okr�g Wojskowy 
przekazuje pomoc �ywno�ciow� w skład której wchodz�: słonina konserwowa 
rozdrobniona, konserwa wieprzowa, konserwa tyrolska, pasztet wiejski, kaszanka 
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kurpiowska, mielonka drobiowa, makaron bezjajeczny krótki oraz ry� biały.  
Stowarzyszenie Wiosna 13 czerwca prowadzi na terenie gminy akcj� „Szlachetna 
Paczka”, dostarczaj�c pomoc do najbardziej poszkodowanych w powodzi. Pomocy 
udziela równie� Parafia Rzymsko – Katolicka w Toniach koło Krakowa przekazuj�c 
na rzecz powodzian �rodki czysto�ci. Pomoc dystrybuuje Gminny O�rodek Pomocy 
Społecznej. 

Mieszka�com dokucza nie notowana do tej pory plaga komarów. Zachodzi 
konieczno�� agrolotniczego odkomarzania powierzchni około 3 tysi�cy 
hektarów w gminie. Tylko skomasowane działania dadz� rezultat. Pojedyncze 
opryski nie załatwi� problemu. Komary si� przemieszczaj�. Wójt gminy 
Borz�cin wyst�pił w sprawie do wojewody, prosz�c o dofinansowanie akcji 
odkomarzania na terenach zalanych w gminie przez powód�. 

Po czterech falach powodziowych jakie przetoczyły si� Uszwic� 16 i 18 maja 
oraz 2 i 4 czerwca, koryto i obwałowania rzeki Uszwicy znalazły si� w fatalnym 
stanie technicznym. W wielu miejscach pojawiły si� wyrwy i osuni�cia ziemi, a 
Uszwica zmieniła swój bieg. Pojawia si� konieczno�� podj�cia 
natychmiastowych i niezb�dnych działa� zmierzaj�cych do usuni�cia szkód 
wyrz�dzonych przez powód� w mi�dzywalu i na wałach Uszwicy, w przeciwnym 
razie w przypadku kolejnego wezbrania nawet przy pełnym zaanga�owaniu 
mieszka�ców i słu�b, akcja utrzymania wałów mo�e zako�czy� si�
niepowodzeniem.   
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Małopolski Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych w Krakowie przyst�pił w 
ostatnich dniach do odbudowy przerwanego i w kilku punktach obsuni�tego 
prawego wału w Bielczy. W tym celu wybudowano kilkaset metrów drogi z płyt 
betonowych, umo�liwiaj�cej dojazd w miejsce przerwy. Wcze�niej, 
dzi�ki sporemu wysiłkowi wojska, stra�aków ochotników wspieranych przez 
zawodowców z PSP oraz przy ogromnym wsparciu i udziale mieszka�ców 
Bielczy udało si� przerwany wał w du�ej mierze zabezpieczy� ograniczaj�c 
skal� ponownej powodzi w tej miejscowo�ci. Podobne prace prowadzone s� na 
lewym wale w Borz�cinie, gdzie powstał� wyrw� dzi�ki wielkiej determinacji 
mieszka�ców i stra�aków zabezpieczono ju� 18 maja, nie dopuszczaj�c do 
ponownego zalania cz��ci miejscowo�ci przez kolejne fale powodziowe na 
Uszwicy.  
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Naprawa przerwanych wałów to jednak o wiele za mało. Potrzeba 
natychmiastowej interwencji, nie tylko w miejscu przerw. Prace na odcinku 
trzystu, czterystu metrów nie s� wystarczaj�ce i nie zabezpiecz� Bielczy i 
Borz�cina przed kolejnym wezbraniem rzeki Uszwicy.  

Nale�y niezwłocznie przyst�pi� do naprawy mocno nadwyr��onych i 
uszkodzonych obwałowa�, likwidacji wymule�, przesi�ków i osuwisk na całej 
długo�ci biegu Uszwicy w gminie.  

Nale�y natychmiast podj�� działania w zakresie regulacji Kisieliny i budowy 
obwałowa� tego potoku, który rok rocznie wyrz�dza szkody zalewaj�c 
miejscowo�� Bielcza. 

Nale�y udro�ni� i odbudowa� rowy wzdłu� sieci drogowej dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich oraz rowy melioracyjne przepływaj�ce przez 
tereny rolne. 

TYLKO KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DAJ� GWARANCJ	 ROZWI�ZANIA 
PROBLEMU...
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BILANS POWODZI – aktualizacja 
(stan na dzie� 7 lipca 2010) 

               Dzi�ki wielu interwencjom władz samorz�dowych gminy Borz�cin oraz  
sprawnemu działaniu Małopolskiego Zarz�du Melioracji i Urz�dze� Wodnych w 
Krakowie odbudowano miejsca przerw w wałach Uszwicy powstałe w wyniku 
powodzi 16 - 18 maja. Zabezpieczenie wyrw, na prawym wale rzeki Uszwicy w 
Bielczy i lewym w Borz�cinie kosztowało prawie dwa miliony trzysta tysi�cy złotych. 
W obu przypadkach zastosowano nowoczesne technologie. W Bielczy wykonano wał 
na odcinku 140 metrów buduj�c �cian� zaporow� przy u�yciu grodzic stalowych tzw. 
larsenów, a w Borz�cinie odbudowano blisko 60 metrowy odcinek przy 
zastosowaniu bentomaty, bentonitowej maty hydroizolacyjnej. Ponadto do wału w 
Bielczy wybudowano ponad kilometrowy odcinek drogi z płyt betonowych. 
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               Do gminy Borz�cin płynie dalsza pomoc. Pomorski i Warszawski Okr�g 
Wojskowy przekazuj� artykuły spo�ywcze w postaci: konserwy tyrolskiej, mieszanki 
warzywnej 2 i 3 składnikowej, fasolki konserwowej krojonej, groszku konserwowego i 
pieczywa chrupkiego. Z rezerw wojskowych ł�cznie przekazano gminie 2 tysi�ce 132 
kilogramy �ywno�ci. Warto�� darowizny wyniosła 13 tysi�cy 729 złotych 28 groszy. 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzesku przekazała 96 kg 
Chloraminy T do dezynfekcji studni. 	ołnierze 6 Brygady Desantowo – Szturmowej z 
Krakowa ofiarowali pomoc dla 3 rodzin poszkodowanych w powodzi w postaci 
sprz�tu AGD o ł�cznej warto�ci 2 tysi�ce 500 złotych. Gmina Czaplinek w 
zachodniopomorskim przekazała kwot� 1 tysi�ca 250 złotych dla najbardziej 
poszkodowanych. Wójt drugiej z naszych partnerskich gmin, gminy Czarna w 
Bieszczadach nieodpłatnie przyj�ł młodzie� szkoln� z Borz�cina i Przyborowa na 3 
dniowy wypoczynek w dniach 29.06 – 01.07 br. Profesor Marian Stolarczyk, autor 
działu powstaj�cej Monografii Borz�cina zrzekł si� cz��ci wynagrodzenia na rzecz 
poszkodowanych w powodzi. 

Małopolska Izba Rolnicza przekazała 25 ton młóta, a Przedsi�biorstwo Rolniczo -  
Hodowlane Gałopol Spółka z o.o. z Gałowa k/Szamotuł w Wielkopolsce 3 tysi�ce 
200 kilogramów kukurydzy. Z pomocy tej skorzystało kilkudziesi�ciu rolników.  

Z pomoc� pospieszyły �wirownie. Oprócz �wirowni SUPER – KRUSZ w Warysiu, 
która w zwi�zku z apelem wójta przekazała 1000 ton kruszywa na rzecz 
poszkodowanych w powodzi, materiał w postaci ziemi, kruszyw i mieszanki �wirowo 
– ilastej przekazały �wirownie: SLAG RECYCLING w Bielczy – 1600 ton i CEMEX w 
Jagniówce – 1000 ton. Razem 3600 ton.  
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Na apel wójta w zakresie wsparcia finansowego walki z plag� komarów w gminie 
Borz�cin pozytywnie odpowiedział Wojewoda Małopolski, przekazuj�c na realizacje 
zadania dotacj� w wysoko�ci 249 tysi�cy złotych. Na obszarze blisko 2 tysi�ce 920  
hektarów, obejmuj�cym wszystkie miejscowo�ci i przysiółki gminy wykonywany jest 
oprysk metod� agrolotnicz�. Wykonawc� zabiegu jest firma EADS PZL Warszawa -
 Ok�cie S.A., Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu. W miejscach szczególnie 
ucz�szczanych, w centrach miejscowo�ci, na obiektach sportowo - rekreacyjnych 
odkomarzanie zostanie powtórzone metod� naziemn� za około 2, 3 tygodnie. 
Całkowity koszt odkomarzania to kwota około 312 tysi�cy złotych. 

Koszt akcji powodziowej na terenie gminy Borz�cin zamkn�ł si� kwot� ponad 310  
tysi�cy złotych, z czego na pokrycie kosztów akcji władze gminy pozyskały dotacj�
od Wojewody Małopolskiego w wysoko�ci 250 tysi�cy złotych. 

W wyniku powodzi straty w budynkach mieszkalnych zgłosiło 546 rodzin. Małopolski 
Urz�d Wojewódzki pozytywnie zweryfikował i skierował do wypłaty wnioski 527 
rodzin. Do tej pory wypłacono 448 zasiłków w wysoko�ci jednostkowej do 6 tysi�cy 
złotych, o ł�cznej warto�ci 571 tysi�cy 600 złotych. Ponadto 59 rodzin zło�yło wnioski 
o zasiłki na remonty domów do kwoty 20 tysi�cy złotych, 2 rodziny do kwoty 100 
tysi�cy złotych.  

31% gospodarstw rolnych zgłosiło straty w uprawach rolnych. Obj�ły one obszar 2 
tysi�cy 925 hektarów. Poszkodowanych zostało 498 gospodarstw. 

Gmina Borz�cin otrzymała promes� w wysoko�ci jednego miliona złotych, na 
odbudow� infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi z maja i czerwca br. 
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Pozyskana kwota jest najwy�sz� dotacj� na odbudow� popowodziow� jak�
przyznano gminom w powiecie brzeskim. Dzi�ki tym �rodkom odbudowane zostanie 
ponad 6 kilometrów dróg. 

W sumie w zwi�zku z powodzi� gmina pozyskała do tej pory dotacje o ł�cznej 
warto�ci 2 miliony 70 tysi�cy 600 złotych. 

Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat spowodowanych przez powód� w 
infrastrukturze komunalnej dokonała weryfikacji dodatkowych szkód. W 
wyniku weryfikacji ostateczne szkody w infrastrukturze komunalnej gminy 
Borz�cin wyniosły 16 milionów 206 tysi�cy 500 złotych. 


