Protokół
z posiedzenia Komisji rozdzielającej pomoc poszkodowanym w powodzi ogrodnikom,
która zebrała się w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie
w dniu 23 lipca 2010 roku.
Obecni:
1. Eberhard Makosz – przewodniczący Zarządu TRSK
2. Ryszard Woźniak – z-ca przewodniczącego Zarządu TRSK
3. Maciej Lipecki – z-ca przewodniczącego Zarządu TRSK
4. Zbigniew Chołyk – skarbnik TRSK
5. Robert Jakubiec – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
6. Janusz Suszyna – przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Oddział w
Sandomierzu
7. Daniel Kuś – przedstawiciel Gminy Wilków
Zebraniu przewodniczył Prof. dr hab. Eberhard Makosz, inicjator akcji pomocy ogrodnikom
poszkodowanym przez powódź, który na wstępie przywitał zebranych i poinformował, że
TRSK wraz z redakcjami czasopism ogrodniczych zwróciło się o pomoc dla powodzian
ogrodników do:
- członków TRSK,
- Związku Sadowników RP,
- Polskiego Związku Ogrodniczego,
- Towarzystwa Przyjaciół ISiK,
- Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy,
- Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
- Instytutu Warzywnictwa,
- Instytutu Ochrony Roślin,
- Krajowej Unii Producentów Soków,
- Wojewódzkich Zarządów Izb Rolniczych,
- firm i zrzeszeń produkujących mrożonki owocowo-warzywne,
- grup i organizacji producentów,
- zakładów zaopatrzenia ogrodniczego,
- firm produkujących pestycydy stosowane w ogrodnictwie,
- zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego,
- firm produkujących i sprzedających nasiona warzyw zrzeszone w Polskiej
Izbie Nasiennej,
Na apel odpowiedziały 4 firmy oferując pomoc w postaci nawozów, środków ochrony i
drzewek jabłoni (11 000 szt.) oraz członkowie TRSK i firmy, deklarując pomoc finansową
w kwocie 25.000 zł. Jednocześnie swoje potrzeby zgłosili poszkodowani ogrodnicy, głównie
z rejonu Sandomierza i Wilkowa. Zgłosiło się 30 osób.
W dyskusji wskazywano, że potrzeby są niewspółmiernie duże w stosunku do oferowanej
pomocy. W gminie Wilków zalanych zostało łącznie 5 000 ha, w tym 2 000 sadów i 700 ha
chmielników. W rejonie Sandomierza zniszczone zostały uprawy:

- truskawki – 200 ha,
- tunele foliowe – 150 szt.
- sady jabłoniowe – 40 ha
- krzewy porzeczek – 10 000 szt.
- śliwy – 300 szt.
Po dyskusji, w której brali udział wszyscy uczestnicy spotkania, ustalono, że zadeklarowane
pieniądze zostaną przekazane studentom z rodzin poszkodowanych przez powódź w formie
stypendium. Ostateczny ich rozdział nastąpi do końca września. W urzędach Gmin Wilków
i Sandomierz zostaną umieszczone informacje o możliwości uzyskania takiej pomocy.
We wniosku o stypendium należy podać:
1. Dane personalne,
2. Dokładny adres zamieszkania (do korespondencji),
3. Uczelnia, rok studiów, kierunek,
4. Zaświadczenie posiadania statusu powodzianina przez rodziców lub opiekunów
ubiegającego się o stypendium,
5. Stan strat w gospodarstwie.
Wnioski wraz z dokumentami należy składać w Lubelskiej Izbie Rolniczej (do pana Roberta
Jakubca) i Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej, Oddział w Sandomierzu (do pana Janusza
Suszyny).
Rozdziałem drzewek zajmą się również wspominane wyżej Izby Rolnicze, a nawozy i środki
ochrony roślin zostaną przekazane do Sandomierza.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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