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Nawałnica przeszła nad gminą Rytwiany.
Nieprzejezdna droga z miejscowości
Podborek do Oleśnicy

Most w miejscowości Podborek (fot. PSP Staszów)

We wtorek, 21 maja nad gminą Rytwiany przeszła potężna burza. Wójt Grzegorz
Forkasiewicz: - Nieprzejezdna jest droga powiatowa z miejscowości Podborek (gmina
Rytwiany) do Oleśnicy - nawalny deszcz i rwąca woda uszkodziły most! Wciąż trwa
wypompowywanie wody z zalanych piwnic.
- Najbardziej zalane są miejscowości Święcica, Szczeki, Strzegom. Wciąż strażacy działają w
Święcicy i wypompowywują wodę z zalanych piwnic i budynków mieszkalnych. Apelujemy o
ostrożność do kierowców! Ulewa uszkodziła most na drodze powiatowej Podborek - Oleśnica. Nie
można tamtędy przejechać - informuje wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.
Największe natężenie deszczu nad gminą Rytwiany miało miejsce we wtorek, 21 maja od godziny 18
do 21. Pracowali tam strażacy z ochotniczych jednostek oraz ze straży państwowej ze Staszowa.
- Obecnie drogi gminne są przejezdne. Pracownicy urzędu obecnie objeżdżają gminę i sprawdzają ich
stan. Zgłaszano do nas zniszczenie pól uprawnych w miejscowościach: Strzegom i Szczeki, ale
zapewne zgłoszeń będzie więcej. Gdy tylko sytuacja po burzy zostanie opanowana w pełni, powołany
komisję gminną do szacowania strat - informuje Grzegorz Forkasiewicz rano w środę, 22 maja.
Wójt gminy Rytwiany, Grzegorz Forkasiewicz wydał na swoim profilu na facebooku komunikat, w
którym czytamy: "W środę o godzinie 7 rano w Starostwie Powiatowym w Staszowie w trakcie

posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono pracę służb, skalę zniszczeń
oraz prowadzenie działań ratowniczych w związku z wystąpieniem nawalnego deszczu na terenie
Gminy Rytwiany. Niebawem zostanie powołana komisja do spraw oszacowania strat w
infrastrukturze komunalnej oraz uprawach rolnych. Obecnie straż pożarna wypompowuje wodę z
zalanych piwnic (konieczność wypompowania wody proszę zgłaszać na straż pożarną pod numerem
998), a pracownicy urzędu dokonują kontroli stanu technicznego dróg i mostów."
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