
 
 
 
 
 
 

Komunikat nr 5 w sprawie akcji pomocy powodzianom 
z dnia 15 lipca 2010 r.  

 
Trwa akcja wielkiego sprzątania i porządkowania na terenach dotkniętych 

dwukrotną powodzią w maju 
i w czerwcu.  Po dwóch 
miesiącach od pierwszej fali 
powodziowej w niżej 
położonych zalanych przez 
powódź rejonach nadal stoi 
brudna woda, szlam i błoto. 
Na rozległych obszarach 
zalanych osiedli w 
Tarnobrzegu, prawobrzeżnym 
Sandomierzu, w powiecie 
sandomierskim w gminie 
Dwikozy, w gminie Tarłów w 

powiecie opatowskim i wielu w miejscowościach na terenie gminy Gorzyce trwają 
trudne powroty mieszkańców, dotkniętych przez powódź.   

Są to powroty w niepewne, w obliczu zniszczonych przez powódź wałów, 
które nie zostały dotychczas 
odbudowane. Wiele rodzin 
nie ma gdzie wrócić, gdyż 
nadzór budowlany wydał 
decyzje o konieczności 
rozbiórki domów, które 
uległy zniszczeniu podczas 
fali powodziowej. Wobec 
konieczności zorganizowania 
w miarę normalnego  
codziennego życia i akcji 
wielkiego sprzątania w 
ogromnym upale, wielu 
mieszkańców stoi przed trudnymi wyborami dalszej drogi życiowej.  
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Już 160 związkowców z naszego regionu, wraz z rodzinami zostało 
poszkodowanych przez powódź w 
maju i czerwcu. Taki jest aktualny 
stan, według spływających do 
Zarządu Regionu Ziemia 
Sandomierska NSZZ „Solidarność” 
ankiet i wykazów. Akcja zbierania i 
weryfikacji dokumentacji jest na 
ukończeniu, jednak konieczne jest 
uzupełnienie brakujących ankiet i 
wykazów o dane dotyczące stopnia 
zniszczenia domów i gospodarstw 
oraz sytuacji rodzinnej, co będzie 
potrzebne do ustalenia możliwości i zakresu pomocy. 

Na specjalne konto, uruchomione przez Zarząd Regionu Ziemia 
Sandomierska NSZZ „Solidarność”:  

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

z hasłem „Powódź 2010” 
wpływają kolejne wpłaty na pomoc mieszkańcom poszkodowanym przez 

powódź. Dziękujemy wszystkim strukturom NSZZ „Solidarność”: Komisji 
Krajowej, Regionom, Branżom, Organizacjom Zakładowym, za okazywaną pomoc. 
Akcja pomocy dla rodzin poszkodowanych przez powódź w naszym regionie będzie 

kontynuowana jeszcze przez wiele miesięcy, aby pomóc tak wielu rodzinom 
powrócić do normalnych warunków życia i pracy. 

 

Ze związkowym pozdrowieniem 
 

Przewodniczący Zarządu Regionu 
Ziemia Sandomierska 
NSZZ „Solidarność” 

               (-)Andrzej Kaczmarek 


