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Szanowny Panie Wojewodo,
Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora zwracam się do Pana w sprawie podjęcia pilnych działań mających
na celu likwidację szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych skutków
tegorocznej powodzi, która nawiedziła południe Polski.
Ostatnie tygodnie obfitowały w niezwykle intensywne opady deszczu,
których skutkiem była powódź, niosąca za sobą szereg zniszczeń.
Zniszczenia te obejmują zarówno infrastrukturę drogowo-mostową (uszkodzone
i podmyte mosty, zniszczone drogi), zabezpieczenia przeciwpowodziowe rzek
(zniszczenie wałów), jak również mienie mieszkańców. Chciałbym podkreślić,
że w samym Powiecie Nowosądeckim, według danych Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego zostało zniszczonych 99 mostów, sześć kładek
pieszych oraz dwa duże przepusty. Ponadto podtopionych zostało 510 budynków
mieszkalnych i 321 km dróg powiatowych, które już dziś wymagają niezbędnych
remontów.
Straty
poszczególnych
gmin
Powiatu
Nowosądeckiego
są szacowane na ponad 53 miliony złotych i przedstawiają się następująco:
a) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - 4.582.000 złotych,
b) Gmina Chełmiec - 7.600.000 złotych,
c) Gmina Gródek nad Dunajcem - 1.678.000 złotych,
d) Miasto Grybów - 6.900.000 złotych,
e) Gmina Grybów - 5.982.200 złotych,
f)

Gmina Kamionka Wielka - 6.300.024 złotych,

g) Gmina Korzenna - 11.000.000 złotych,
h) Gmina Krynica-Zdrój - 20.000 złotych,
i)

Gmina Łabowa - 944.300 złotych,

j)

Gmina Łącko - 3.500.000 złotych,

k) Gmina Łososina Dolna - 2.850.000 złotych,
l)

Gmina Nawojowa - 431.000 złotych,

m) Gmina Piwniczna Zdrój - 3.500.000 złotych,
n) Gmina Podegrodzie - 1.280.000 złotych,
o) Gmina Rytro - 982.300 złotych,
p) Gmina Stary Sącz - 3.140.146 złotych.
Uważam, że w obliczu tak znaczących szkód niezbędnym jest podjęcie
zdecydowanych i jak najszybszych działań mających na celu likwidację
szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych skutków tegorocznej powodzi. Trzeba
podkreślić, że brak takich działań może mieć katastrofalne konsekwencje
w przyszłości, zwłaszcza, że groźba kolejnych wezbrań rzek i powodzi niestety
wciąż jest realna. Musimy pamiętać, że ostatnie lata pokazały, jak nieokiełznana
natura może być niebezpieczna dla człowieka i jak niszczycielski jest żywioł
wody.
Panie Wojewodo natura nie będzie czekać. Uderzy w najbardziej
nieoczekiwanym momencie. Dlatego też to na władzy publicznej,
a w szczególności na Panu Wojewodzie, ciąży obowiązek zapobiegania takim
sytuacjom.
Zatem mając na uwadze powyższe, kierując się dobrem mieszkańców,
zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie niezwłocznych działań
mających na celu jak najszybszą likwidację skutków tegorocznej powodzi,
na wzór tych podjętych przy odbudowie wału przeciwpowodziowego w Nowym
Sączu na rzece Dunajec. Takie działania są niezbędne, szczególnie w takich
miejscach jak chociażby w Łososinie Dolnej, na rzece Łososina, która zniszczyła
kilkaset metrów brzegu, powodując realne, przyszłe niebezpieczeństwo
zawalenia mostu i zniszczenia drogi powiatowej do Limanowej; w Grybowie
na rzece Biała, gdzie doszło do podmycia umocnień skarpy, na której
posadowiony jest zabytkowy dwór Hoschów, w którym znajduje się Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Caritas; w Ujanowicach, gdzie osunął
się brzeg rzeki skutkiem czego doszło do podmycia przyczółka mostu, przez
co droga powiatowa do Limanowej została zamknięta dla samochodów
ciężarowych; w Kamienicy, gdzie doszło do uszkodzenia mostu w ciągu drogi

wojewódzkiej Zabrzeż – Mszana Dolna, czy też w ciągu drogi Młynne-Pasierbiec,
gdzie uszkodzony został wlot mostu i podmyty kolejny most.
Ufam, że podejmie Pan skuteczne i szybkie działania, szczególnie
tam, gdzie czas gra rolę najistotniejszą. Panie Wojewodo, obyśmy za jakiś czas
nie musieli znów hołdować przysłowiu, że "mądry Polak po szkodzie".
Aby tak się nie stało już dziś musimy działać ze zdwojoną siłą i szybkością.
Wierzę, że tak się stanie.
Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

