l.p.

gmina/telefon

1 Chmielnik (17) 2296606

Powiat rzeszowski
sekretarz

Magdalena Wdowik-Reczek

2 Hyżne (17) 2304560

Dionizy Beda

3 Tyczyn (17) 2219204

Jadwiga Kłos

Potrzeby
Pomoc finansowa przede wszystkim na
wyworzenie śmieci
straty wielomilionowe
71 domów podtopionych
8 mostów
w rolnictwie
drogi, chodniki rozmyte
Ochotnicza Straż Pożarna
oczyszczalnia, przepompownia

Cały czas trwa szacowanie strat. Obecnie
widoczne straty to uszkodzone drogi,
rowy i przepusty. Około 60 rodzin zostało
w różnym stopniu podtopinych, głównie
domy, budynki gospodarcze, piwnice i
garaż w których stały takrotki do koszenia,
kosiarki i narzędzia elektryczne. Główne
zniszczenia to mała infrastruktura czyli
altanki ogrodowe, ogrodzenia, płoty i
ogródki. Najbardziej potrzebna jest pomoc
finansowa ale również przydała by się
pomoc w usuwaniu szlamu i czyszczeniu
rzeki.
2 podjazdy pod most: szkoda 35 tys.
31 dróg = 10 km: szkoda 2,5 mln
koparka z dużym ramieniem

4 Dynów (16) 6521257

Zofia Kalawska

5 Błażowa (17) 2297119

Wiesław Wania

Jeszcze nie oszcowano kosztów
12-14 zalanych budynków
szkody w rolnictwie - 3 wnioski
drogi
Względne szkody, jeszcze nie oszcowano
kosztów
drogi żwirowe
około 50 domów

Powiat łańcucki
1 Łańcut (17) 2252264

Mariusz Pieniążek

2 Markowa (17) 2265352

Joanna Rupar

Zalane drogi gminne, 1 droga powiatowa,
podtopiona szkoła i Orlik
Wojsko pomaga likwidować szkody, 1
dom do rozbiórki, kilka zalanych nie
wiadomo czy uda się uratować. Szkody
oszacowane na 40 mln zł. Nie oszacowano
szkód w infrastrukturze i rolnictwie a takie
są również

Powiat przeworski

1 Jawornik Polski (16) 6514014

Agnieszka Czapla

2 Przeworsk (16) 6487397

Teresa Wielgos

3 Gać (16) 6411429

Mariusz Pawlak

Potrzebne środki czystośći, koce, pościele,
ręczniki, sprzęt AGD
mosty
częściowo drogi
potrzebny tymczasowy most
Bez tragedii
kilkanaście domów, budynków
gospodarczych, 20 studni
Jeszcze nie oszcowano kosztów
drogi
Gminny Ośrodek Kultury

4 Kańczuga (16) 6423142

Tersa Argasińska

Kilkadziesiąt domów zalanych
potrzebne nowe domy, środki czystośći,
koce, pościele, ręczniki, sprzęt AGD
drogi są zniszczone ale przejezdne

Powiat jarosławski
1 BYŁA

Pruchnik (16) 6236114

Renata Mikłasz

2 Roźwienica (16) 6225822

Franciszek Liszka

3 Rokietnica (16) 6221378
4 Jarosław (16) 6248610

Władysław Skupień
Robert Turowski

5 Radymna (16) 6281138
6 Laszki (16) 6285046

Krystyna Krzemińska
Andrzej Piekuś

Nie ma tragedii, żadne domy nie
ucierpiały. Zamulone drogi, pobocza
Bez dramtaów ludzkich, zamulone drogi
gminne, pobocza, podpiwniczenia
Drogi, rowy - 300 000 zł, kanalizacja zalana
20 000 zł, budynek ośrodka zdrowia 20
000 zł
Delikatnie zalane pola
Bez tragedii, zalane piwnice, pola, 1 dach
zerwany
Woda ich ominęła

Powiat jasielski

1 Jasło (13) 4436669

Małgorzata Dubiel

Najbardziej ucierpiała miejscowość
Trzcinica 1/3 miejscowości praktycznie
nie istnieje. Ucierpiało 200 rodzin dla
których gmina szykuje zasiłki póżniej
zaczną myśleć o środkach z województwa
na remony i odbudowy obecnie potrzeby
są materialne głównie potrzebna jest
odzież, pościel, koce, ręczniki środki
czystości, pościele.

2 Skołyszyn (13) 4491062

3 Brzyska (13) 4460115

Izabela Jankowska-Zawada

Straty to 32 km dróg wartość szacunkowa
strat to 6 milionów zł, 180 budynków
mieszkalnych z czego 20% ncałkowicie
znoszczonych. Straty w mieniu gminnym,
3 stacje uzdatniania wody,
przepompownia ścieków, PSZOK wraz w
biurem samochodami, urząd gminy
podtopiony wraz z samochodami do
przewozu osób niepełnosprawnych,
autobusiki, Główne potrzeby to potrzeby
finansowe gdyż gmina ma zniszony sprzęt
do naprawy dróg.

Grzegorz Mikoś

Szacują straty. Uszkodzone są 2 mostki na
drodze powiatowej, kilka domów, duże
straty w uprawach zamulone pola.
Głównie liczą na pomoc finansową.

4 Kołaczyce (13) 4460221

Marta Baran

5 Nowy Żmigród (13) 4415021

Mateusz Buczyński

Zostało zalanych 60 gospodarstw
domowych. Potrzeby bierzące to koce,
pościele, ręczniki, środki czyśtości.
Gmina szacunkowo podała 7 km gróg
gminnych wartość około 700 tys zł i 1
domosto zalana piwnica.

Katarzyna Maciejczyk

Gmina lekko ucierpiała lekkie podtopienia
prywatnych domostw, uszkodzone drogi,
pobocza i zalana remiza strażacka

6 Krempna (13) 4414046

Powiat brzozowski

Cały czas szacują straty. Pomoc głównie
finansowa. Zniszczone drogi , pobocza,
chodniki, kościół, stadion, 2 szkoły,
ośrodek zdrowia, mostki, drogi
dojazdowe, zamulone rowy i przepusty. W
skutek tego zdarzenia w bardzo dużym
stopniu uległa zniszczeniu infrastruktura
publiczna i prywatna:
- drogi gminne (zniszczona nawierzchnia)
- chodniki
- 2 mosty
- mostki
- przepusty
- 2 budynki szkoły w Przysietnicy (wartość
zniszczeń to kwota ok. 130.000 zł)
- sala gimnastyczna w Przysietnicy
- około 20 budynków prywatnych
Straty są w trakcie szacowania, wstępnie
jest to kwota ponad 1.000.000 zł
Zdarzenie miało miejsce w miejscowości
Przysietnica, częściowo w Brzozowie i
Starej wsi
1 Brzozów (13) 4341050

Beata Bodzioch-Kaznowska

2 Jasienica Rosielna (13) 4306033

3 Nozdrzec (13) 4398020

Anna Fic

Dopiero szacują straty, jeszcze kilka dni to
potrwa, Na pewno potrzebna jest pomoc
finansowa. Strasty są w budynkach
mieszkalnych, budynkach gospodarczych,
urzyteczności publicznej, mostach i
zniszczonych drogach.

Agnieszka Baran

Główne oczekiwania to pomoc finansowa
ale równiesz rzeczowa. Pieniądze są
potrzebne na maszyny służące do
odbudowy infrastruktury mają zerwanych
5 mastków dojazdowych do domostw.

Powiat przemyski

1 Dubiecko (16) 6511156

Andrzej Szałyga

Wstępnie straty szacują na 620 tys zł,
Ucierpiało 200 gospodarstw w tym 25
zostało zalanych do 1 metra w całym
domu i wszystko jest do wymiany dla nich
będą starali się o dodatkowe
dofinansowanie, kolejne 200 gospodarstw
to tzn mała architektura czyli płoty,
ogrodzenia, ogrody ich nawet nie liczą.
Głowna potrzeba to finansowa.

2 Bircza (16) 6726091

3 Krzywcza (16) 6711486

Jadwiga Haber-Słowińska

W powodzi tragicznie ucierpiało 28 rodzin,
a 72 rodziny bardzo poważnie. Pan Wójt w
konsultacji z naszym GOPS, prosi o pomoc
finansową dla powodzian.

Wojciech Sobol

Gmina lekko ucierpiała, jeszcze nie mają
oszacowanych strat ale tylko zstraty są w
uprawach i lekkie podtopienia piwnic i
kilku budynków gospodarczych.

powiat krośniański

1 Korczyna (13) 4354080

Wioletta Prajznert

Gmina cały czas jest w trakcie szacowania
strat, ucierpiała infrastruktura drogowa,
mosty i przepusty, 11 obiektów
mostowych, 27 podtopionych budynków,
1 przedsiębiorstwo produkujące zielony
surowiec do produkcji wózków
dziecięcych, które nie było ubezpieczone.
Duże straty w rolnictwie. Głównie pomoc
finansowa.

Gminy członkowie to gminy zapisane wytłuszczoną trzcionką natomiast gminy najbardziej potrzebujące pomocy są zaznaczone kolorem
czerwonym

