POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nowy Sącz, dnia 9 czerwca 2014 r.

ANDRZEJ ROMANEK
Szanowna Pani
mgr inż. Małgorzata Owsiany
Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Szanowna Pani Dyrektor,
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora (Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) zwracam się do Pani Dyrektor
w następującej sprawie.
Niezwykle intensywne opady deszczu, które w ostatnich tygodniach nawiedziły
m.in.: Ziemię Sądecką, spowodowały szereg bardzo znaczących szkód. Jedna z takich
szkód powstała w miejscowości Łososina Dolna przy drodze powiatowej łączącej
tą miejscowość z Limanową. Płynąca w tym rejonie rzeka Łososina, stanowiąca lewy
dopływ rzeki Dunajec, na skutek gwałtownego podniesienia poziomu wody zabrała
kilkanaście metrów linii brzegowej na długości kilkuset metrów, co powodowało bardzo
realne zagrożenie dla posadowionego tam mostu oraz drogi powiatowej prowadzącej
do Limanowej. Chcę podkreślić, że już podczas poprzedniej powodzi rzeka ta zabrała
znaczący kawałek linii brzegowej, ale dopiero po tegorocznych opadach deszczu
sytuacja stała się niezwykle poważna. Mieszkańcy tego rejonu obawiają się, że kolejna
powódź może spowodować nie tylko zmieszczenie drogi powiatowej i zabudowań tam
znajdujących się, ale również podmycie mostu stanowiącego jedyny dojazd
do ich posesji. Dlatego też uważam, że w zaistniałej sytuacji należy podjąć pilne
działania mające na celu zabezpieczenie linii brzegowej tak, aby wyeliminować realne,
przyszłe zagrożenie.
Chcę podkreślić, że podjęte dotychczas działania zmierzające do umocnienia linii
brzegowej rzeki Łososina nie dały spodziewanego efektu, bowiem woda przelała

się ponad umocnieniami, które były niskie i zabrała kolejne dziesiątki metrów linii
brzegowej, wyznaczając wręcz nowe koryto rzeki. Wydaje się, że koniecznym
jest zbudowanie wysokiego na kilka metrów muru oporowego, który skutecznie
zabezpieczy linię brzegową chroniąc zarówno drogę powiatową, jak i most przed
zniszczeniem. Doraźnym i niezbędnym działaniem wydaje się przepchnięcie ogromnej
łachy szutru, która zgromadziła się na środku koryta rzeki w miejsce, w którym brzeg
został podmyty i zabrany przez powódź. Sprawa jest o tyle ważna i pilna, ponieważ
jak ostatnie lata dowodzą, powodzie są coraz częstsze i gwałtowniejsze, a ich efekty
niestety coraz bardziej destrukcyjne.
Zatem mając na uwadze powyższe, kierując się bezpieczeństwem mieszkańców
Łososiny Dolnej, zwracam się do Pani Dyrektor z ogromną prośbą o zabezpieczenie
środków oraz o podjęcie pilnych działań mających na celu umocnienie linii brzegowej
rzeki Łososina w miejscowości Łososina Dolna. Jednocześnie uprzejmie proszę
o poinformowanie mnie o wynikach podjętych działań.

Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

