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Odchodzące fali dwukrotnej powodzi w rejonie Tarnobrzega, prawobrzeżnego 
Sandomierza, na terenach gminy Gorzyce oraz w gminie Dwikozy w powiecie 
sandomierskim odsłaniają 
ogrom strat i zniszczeń. 
Zalane całe dzielnice 
miast i całe miejscowości, 
setki zniszczonych 
domów i gospodarstw, 
utracony dorobek życia 
tak wielu rodzin. Skala 
strat i zniszczeń jest wciąż 
trudna do wyobrażenia i 
dokładnego oszacowania. 
Trwa sprzątanie, 
porządkowanie i 
naprawianie zniszczonych 
i uszkodzonych domów, 
gospodarstw, budynków 
użyteczności publicznej, zakładów pracy, urządzeń komunalnych, instalacji i różnorodnej 
infrastruktury technicznej. 

Na domiar złego, w kilka dniu po ustąpieniu drugiej fali powodziowej Sandomierz i 

gminy powiatu sandomierskiego zostały dotknięte przez klęskę gradobicia, wichury i trąby 
powietrznej. Potężna nawałnica, która przeszła 13 czerwca po 20 nad miastem i sąsiednimi 
gminami zrywała dachy domów, wyrywała drzewa, niszczyła sieci energetyczne. 
Zniszczenia dopełniały opady gradu wielkości piłek golfowych. 
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     150 związkowców „Solidarności” wraz z rodzinami ucierpiało podczas 
majowej i czerwcowej 
powodzi. A dane o 
kolejnych związkowcach 
poszkodowanych 
podczas powodzi wciąż 
napływają do Zarządu 
Regionu Ziemia 
Sandomierska NSZZ 
„Solidarność”, który 
koordynuje akcję 
pomocy dla powodzian i 
uruchomił specjalne 
konto:  

 
 
 

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

z hasłem „Powódź 2010” 
na które można wpłacać pieniądze na pomoc mieszkańcom poszkodowanych 

przez powódź. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim strukturom „Solidarności” z naszego 

regionu, z wielu regionów, 
organizacji związkowych i 
struktur branżowych, wielu 
mieszkańcom z całej Polski 
za solidarną pomoc, za 
każdy gest dobroci, za każdy 
dar serca. Kilka Regionów 
„Solidarności” i organizacji 
zakładowych w Polsce 
złożyło konkretne deklaracje 
objęcia patronatem i akcją 
długofalowej pomocy rodzin 
związkowców szczególnie 
poszkodowanych przez 
powódź.  

                                                  
 Ze związkowym pozdrowieniem 

                                              

W imieniu Zarządu Regionu 
Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” 

Przewodniczący  
(-)Andrzej Kaczmarek 


