
 
 
 
 
 
 

Komunikat nr 2 w sprawie powodzi z dnia 7.06.2010 r. 
 
 

SOLIDARNIE w POMOCY POWODZIANOM 
 

Druga fala powodziowa w pierwszym tygodniu czerwca ponownie zalała  
znaczne tereny osiedli w Tarnobrzegu i prawobrzeżny Sandomierz oraz kilka 
miejscowości w gminie Gorzyce. Załoga huty szkła w Sandomierzu po raz drugi 
podjęła walkę w obronie zakładu i 
ponad 2000 miejsc pracy oraz osiedla 
w rejonie zakładu. Pękł wał na rzece 
Opatówce oraz Wiśle w okolicach 
Dwikóz, woda zalewa kilka wiosek 
na terenie powiatu sandomierskiego, 
trwa ewakuacja ponad 6 tysięcy 
ludzi. Trwa walka w obronie wałów 
w rejonie Wrzaw, w rejonie ujścia 
Łęgu do Sanu. W tym miejscu 
niebezpieczny jest także wysoki 
poziom Sanu, wpadającego do 
wezbranej Wisły. Obrona wałów na 
Łęgu jest ważna, gdyż chroni przed 
zalaniem zakład Federal Mogul w Gorzycach, osiedle przy zakładzie i wiele 
sąsiednich miejscowości.    

Skala zniszczeń i potrzebnej pilnej oraz długofalowej pomocy znacznie przekracza 
rozmiary powodzi, która dotknęła nasz region w 1997 i 2001 r. Związek w 2001 r. udzielił 
pomocy 148 rodzinom członków NSZZ „Solidarność” w naszym regionie, które ucierpiały 
podczas powodzi. Obecnie trwa zbieranie ankiet, wykazów, danych osób i rodzin, które są 
potrzebne, aby konkretnie i precyzyjnie udzielać pomocy. 

W wielu zakładach pracy związkowcy spontanicznie podjęli akcje zbierania 
pieniędzy i potrzebnych rzeczy dla rodzin pracowników ze swoich zakładów, 
poszkodowanych w powodzi. Tak było m.in. w Hucie Stalowa Wola, Zakładzie Kuźnia 
Matrycowa Stalowa Wola, PKS Stalowa Wola, SP ZOZ przy Hucie i bardzo wielu innych 
zakładach. Trudno wymienić tak wiele spontanicznych inicjatyw, świadczących o 
otwartości i wrażliwości.  

Także wiele organizacji zakładowych, struktur regionalnych i branżowych 
„Solidarności” z całej Polski pospieszyło z pomocą. Dzięki pomocy Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” 40 dzieci, wraz z opiekunami, ze zniszczonej powodzią szkoły w 
Sobowie wyjechało od 7 czerwca na dwa tygodnie, aby kontynuować naukę w ośrodku 
wypoczynkowym nad morzem. Związkowcy z Regionu Gdańskiego zrefundują wszystkie 
koszty pobytu i transportu grupy 40 dzieci.  
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Wobec klęski powodzi Region Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność” zawiesił 
planowaną na 31 maja ogólnopolską manifestację w obronie Stoczni Szczecińskiej i miejsc 
pracy. 31 maja przed bramą Stoczni Szczecińskiej „Solidarność” zorganizowała zbiórkę 

pieniędzy i darów dla powodzian. 
Zebrane przez „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego dary dla 
powodzian dotarły już do naszego 
regionu. Zostały przywiezione 
przez związkowców ze Szczecina, 
którzy przyjechali do Warszawy 
na uroczystość beatyfikacji 
księdza Jerzego Popiełuszki. Po 
uroczystościach w Warszawie 
zostały przeładowane do 
bagażników autobusów, którymi 
przyjechali na uroczystości 
beatyfikacyjne związkowcy z 
naszego regionu. „Solidarność” 

Pomorza Zachodniego złożyła deklarację dalszej długofalowej pomocy dla powodzian w 
naszym regionie.       

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska uruchomił specjalne konto, na które już od 
pierwszego dnia wpływają wpłaty na pomoc powodzianom, od organizacji zakładowych, 
struktur regionalnych i branżowych oraz osób indywidualnych z całej Polski. Nasze 
specjalne konto na pomoc dla powodzian:  

 

PKO BP O/Stalowa Wola 
92 1020 4939 0000 0502 0020 8934 

z hasłem „Powódź 2010”       
 

„Solidarność” Huty Stalowa Wola zwróciła się z apelem do zarządu zakładu i rządu 
o pełne wykorzystanie maszyn budowlanych HSW w akcji usuwania skutków powodzi 
oraz odbudowy i rozbudowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Maszyny budowlane 
największego producenta w Polsce sprawdzają się znakomicie w ekstremalnych 
warunkach i środowiskach. Dlatego powinny być w pełnym zakresie używane w pracach 
po powodzi – uważają związkowcy z „Solidarności” HSW. 

 W organizacjach zakładowych NSZZ „S” trwa akcja  zbierania narzędzi i ubrań 
roboczych, potrzebnych do prac przy usuwaniu skutków powodzi: łopat, szmat, szufli, 
mioteł, szczotek, grabi, szpachelek, worków na śmieci, taczek, sekatorów, maseczek 
ochronnych na twarz, rękawiczek gumowych, rękawic ochronnych, butów gumowych, 
ubrań roboczych.  
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