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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

W swoim oświadczeniu nawiązuję do obecnej sytuacji na Podkarpaciu, kiedy w piątek po południu nad 

częścią woj. podkarpackiego przeszły gwałtowne ulewy. Takiej powodzi nie pamiętają najstarsi mieszkańcy 

Podkarpacia. Żywioł zabierał wszystko, co spotkał na swojej drodze. Ludzie stracili dorobek życia. Przy 

grzmotach błyskawic z nieba lała się ściana wody i spływała ze wszystkich wzniesień. Środek wsi przypomi-

nał jedną wielką rzekę. Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach przeworskim i przemyskim oraz rzeszow-

skim i łańcuckim. Ewakuowano wtedy ok. 400 osób. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze, szkoły, 

boiska sportowe, strażnice OSP i studnie. Z kolei dzień później nawałnice nawiedziły m.in. powiaty brzo-

zowski i jasielski. Ich skutki były podobne do piątkowych. W Trzcinicy niewielka rzeczka Młynówka gwał-

townie wezbrała i zalała pobliskie domy. W niektórych budynkach poziom wody przekraczał 2–3 m. Woda 

zniszczyła m.in. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, ogrodzenia wokół posesji. W wielu miejscowo-

ściach trwa usuwanie skutków nawałnic. Z budynków i piwnic wypompowywana jest woda, udrażniane są 

zatkane przepusty drogowe. Żywioł zniszczył ulice i samochody.  

Obraz po powodzi przyprawia o dreszcze. Zerwany most w Manasterzu, częściowy brak nawierzchni 

dróg. Rozbite auta, które porwała woda, często leżą w miejscach, gdzie obecnie nie ma do nich dostępu. 

W Hadlach Szklarskich siła żywiołu łamała betonowe słupy, wyrywała ogrodzenia, zatapiała auta, zmiotła 

nawet nasypy zabytkowej wąskotorówki. Ucierpiała infrastruktura. Naprawy wymagają drogi i mosty. Boiska 

Orlik są zalane, domy sprzątane z mułu – tak wygląda bezmiar strat. Na ten moment za wcześnie na podsu-

mowanie skutków powodzi, gdyż sytuacja nie jest jeszcze opanowana i nadal stanowi zagrożenie. Nawałnica 

szybko minęła, a gdy woda opadła, mieszkańcy z pomocą wojska i strażaków OSP zaczęli porządkować za-

lane domy i posesje. Potęgę żywiołu pokazują również filmy i zdjęcia publikowane przez okolicznych miesz-

kańców w internecie.  

Mieszkańcy terenów objętych zagrożeniem powodziowym pomagają sobie nawzajem w sposób niezwykle 

ofiarny i solidarny. Wszystkim druhom strażakom, którzy pospieszyli z pomocą i nadal niosą pomoc poszko-

dowanym w wyniku nawałnic i mocnych opadów deszczu, podtopień i powodzi, składam serdeczne podzię-

kowania.  

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykazali się bar-

dzo dużym zaangażowaniem w akcję ratowniczą. Bez przerwy, w obliczu największego niebezpieczeństwa 

pomagali ludziom. Dzięki fizycznej pracy ich rąk udało się ocalić o wiele więcej mienia gminnego i prywat-

nego. Ogromne doświadczenie i umiejętność pracy w trudnych i stresujących warunkach sprawiły, że akcje 

ratownicze przebiegały bardzo sprawnie. Strażacy bezpłatnie, z narażeniem własnego zdrowia pomagali lu-

dziom, którzy bezradnie stanęli wobec powodzi.  

Podziękowania należą się również żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za pomoc, której udzielają 

obywatelom podczas powodzi, za ogromne zaangażowanie, poświęcenie i niezwykłą solidarność z tymi, któ-

rzy potrzebowali pomocy podczas powodzi. W ten sposób terytorialsi udowodnili, że motto formacji „Zaw-

sze gotowi, zawsze blisko” to nie tylko slogan.  

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział nocnym posiedzeniu sztabu kryzysowego po tym, jak nad Pod-

karpaciem przeszły gwałtowne burze i wiele domów zostało zalanych. Premier zapewnił pomoc ze strony 

rządu dla poszkodowanych rodzin i budowy systemu ochrony przeciwpowodziowej, który ma chronić miesz-

kańców. Po rozmowach z prezesem OSP z Jawornika Polskiego zadecydował, że dodatkowy wóz strażacki 

trafi do tamtejszego OSP, gdzie strażacy stracili wóz w związku z działaniami ratunkowymi w czasie powo-

dzi.  

Prezydent Andrzej Duda również złożył wizytę na terenach dotkniętych ulewami na Podkarpaciu. Zapo-

wiedział wypłatę odszkodowań oraz pomoc od PGNiG, które zadeklarowało przekazanie darów rzeczowych 

w postaci sprzętu AGD. Dziękował też wszystkim rodakom za wsparcie i dary przekazywane w postaci żyw-

ności, środków czystości, oraz ubrań.  

Wspólna praca rządowa oraz podejmowanie działań antykryzysowych pozwoli na skuteczną walkę z ży-

wiołem oraz będzie wsparciem dla naszych obywateli w tak trudnych momentach jak te powodowane przez 



klęski żywiołowe. Dziękuję rządowi za podjęcie odpowiednich kroków i skuteczne działanie w celu wspiera-

nia naszych obywateli i niesienia im pomocy. 
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