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Potrzebni wolontariusze
Sandomierzanie pomogą Sandomierzanom
Prawobrzeżną część Sandomierza
dwukrotnie doświadczyła niespotykana
klęska powodzi. Wezbrane wody Wisły
i jej dopływów - Trześniówki oraz Łęgu
wdarły się do prawobrzeżnej części miasta. Pod wodą znalazło się ok. 800 domów i gospodarstw. Powódź dotknęła
ponad 2,5 tys. mieszkańców Sandomierza. Większość z nich straciła dorobek
całego życia.
Woda stopniowo opada, odsłaniając
rozmiary niewyobrażalnych zniszczeń.
Niektóre domy nie nadają się już do zamieszkania. Mieszkańcy prawobrzeżnej
części Sandomierza przeżywają osobiste
dramaty…
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski apeluje do mieszkańców, których
nie dotknęła klęska powodzi, aby pomogli poszkodowanym z prawobrzeżnej
części miasta. Gdy tylko z zalanych domów i posesji ustąpi woda, to rozpocznie
wielkie sprzątanie. Wtedy do pomocy
przyda się każda wolna para rąk.
W takich właśnie trudnych momentach, wzajemnym, dobrosąsiedzkim
wsparciu i pomocy, tworzy się jedność
naszego miasta oraz poczucie wspólnoty
mieszkańców. Nieprzewidywalna rzeka
Wisła nie może dzielić, ale powinna łączyć mieszkańców prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Sandomierza.
Wszyscy chętni, którzy chcą pomóc
w porządkowaniu zalanych domów i gospodarstw w prawobrzeżnej części Sandomierza, mogą zgłaszać się do Zakładu
Dodatkowe informacje w tej sprawie
Oczyszczania Miasta przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Miesz- można uzyskać pod numerami telefokaniowej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12. nów:

15 832 36 79, wew. 50 lub 20 lub 52
15 832 23 26, wew. 50 lub 20 lub 52
15 832 33 12

Mieszkańców prawobrzeżnej części
Sandomierza dotknęła niespotykana dotąd klęska powodzi. W jednej chwili dach
nad głową straciło ponad 2,5 tysiąca osób.
Wezbrane wody Wisły zabrały sandomierzanom dorobek całego życia. W pośpiechu opuszczali swoje domostwa nie
zabierając nic ze sobą. Teraz pozbawieni są podstawowych środków do życia.
Wszystko co jest niezbędne do normalnego życia, zostało w zniszczonych - zalanych wodą domach i mieszkaniach.
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli, do instytucji, zakładów pracy,
przedsiębiorców, a także samorządowców o zorganizowanie na swoim terenie
akcji zbierania darów dla powodzian z
Sandomierza. Woda z zalanych terenów
w rejonie Sandomierza opada bardzo
wolno. Na liczenie strat jakie wyrządziła
powódź przyjedzie jeszcze czas. Już teraz wiadomo, że będą ogromne. Dziś potrzebne są podstawowe artykuły higieny
osobistej dla dzieci, kobiet, mężczyzn,
ludzi schorowanych, a także niepełnosprawnych. Brakuje środków opatrunkowych, ubrań, bielizny osobistej oraz
obuwia. Potrzebne są konserwy mięsne i
rybne, pasztety, gotowe danie obiadowe
o przedłużonym terminie przydatności
do spożycia. Już wkrótce będą potrzebne artykuły chemiczne i środki czystości,
rękawice jednorazowe i rękawice robocze, obuwie gumowe a także duże worki

foliowe do usuwania skutków jakie wyrządziła powódź.
Burmistrz Sandomierza, w imieniu
mieszkańców zalanych dzielnic nadwiślańskiego miasta, apeluje do samorządowców z terenu całego kraju, których
nie dotknął kataklizm, o zorganizowanie
akcji pomocowej na swoim terenie. Każdy gest dobrej woli, każda pomoc będzie
niezwykle przydatna.
Magazyny darów dla powodzian
W sprawie przekazywania darów
rzeczowych, przeznaczonych dla sandomierskich powodzian, można kontaktować się bezpośrednio ze Sztabem
Powodziowym, który obecnie ma swoją
siedzibę w głównym budynku Urzędu
Miejskiego
w
Sandomierzu przy
Placu Poniatowskiego 3,
w godzinach
pracy magistratu, czyli
od godziny
7 do 15, pod
numerami
telefonów:
15 644 01 00
wew. 171, 15
832 22 28 lub
15 832 29 62.

Żywność, odzież i obuwie…
W sprawie przekazywania żywności,
środków czystości, środków higienicznych, materiałów do sprzątania - które
teraz tak bardzo są potrzebne, a także
nieużywanej odzieży i obuwia należy
kontaktować się z Januszem Chablem,
tel. kom.: 668 18 47 33. Magazyn darów
dla powodzian znajduje się w hali widowisko – sportowej MOSiR przy ulicy
Patkowskiego 2a w Sandomierzu (za budynkiem poczty).
Materiały budowlane
Magazyn na dary dla powodzian w postaci materiałów budowlanych, sanitarnych
i wykończeniowych znajduje się na terenie
Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku
Hurtowego S.A. (giełda rolno - ogrodnicza) przy ulicy Przemysłowej 7. Kontakt w
sprawie przekazywania takich darów - Andrzej Nowiński, tel. kom.: 606 20 18 67.
Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD i RTV
Z kolei magazyn na pomoc dla powodzian w postaci wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych (łóżka, materace,
koce, śpiwory, pościel, meble), a także
sprzętu AGD i RTV, znajduje się na terenie Jednostki Wojskowej nr 3533, która
mieści się przy ulicy Mickiewicza 38 w
Sandomierzu. Kontakt w sprawie przekazywania tego typu darów - Andrzej
Nowiński, tel. kom.: 606 20 18 67.
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Potrzebna pomoc
dla powodzian
z Sandomierza
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Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski odebrał nagrodę główną za całokształt osiągnięć w kadencji 2006-2010
w VI edycji plebiscytu „Euro-Gmina
2009/2010” województwa świętokrzyskiego. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 11 czerwca br. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach.
Statuetki wręczali wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos, przewodniczący
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz dyrektor
agencji Pop-Art i współorganizator plebiscytu Jerzy Chrobot.
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski odebrał nagrodę główną w kategorii miast za całokształt osiągnięć
sandomierskiego samorządu w kadencji
2006-2010.

Imprezy w Sandomierzu
Podczas tegorocznych wakacji
mieszkańcy Sandomierza oraz turyści
będą mogli skorzystać z wielu ciekawych imprez kulturalnych i rekreacyjnych. W dniach 3-4 lipca 2010 roku w

Sandomierzu odbędzie się Międzynarodowy Turniej Rycerski o „Miecz Zawiszy Czarnego”. Z kolei 14 sierpnia 2010
roku rozpoczyna się Festiwal „Muzyka
w Sandomierzu”. Więcej na temat ka-

lendarza imprez kulturalnych i rekreacyjnych na terenie Sandomierza można
będzie znaleźć na plakatach oraz stronie
www.sandomierz.pl
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Statuetka plebiscytu „Euro-Gmina 2009/2010” dla Sandomierza
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