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Nad Przedborzem przeszÅ‚a nawaÅ‚nica
18.07.2011.

W czwartek 14 lipca nad PolskÄ… przeszÅ‚y nawaÅ‚nice. Najbardziej ucierpiaÅ‚y wojewÃłdztwa
mazowieckie i Å‚Ãłdzkie. W Å•Ãłdzkiem najwiÄ™cej szkÃłd ÅźywioÅ‚ wyrzÄ…dziÅ‚ w kilku gminach w
powiecie opoczyÅ„skim, ale nie ominÄ…Å‚ teÅź naszej gminy.
Ogromna burza przeszÅ‚a nad Przedborzem. Bardzo silny wiatr w ciÄ…gu zaledwie kilku minut
przewrÃłciÅ‚ bÄ…dÅº teÅź poÅ‚amaÅ‚ wiele drzew, na szczÄ™Å›cie ominÄ…Å‚ domy i gospodarstwa,
a szkody w porÃłwnaniu z innymi gminami, przez ktÃłre przeszedÅ‚ huragan sÄ… niewielkie.
Najbardziej ucierpiaÅ‚ cmentarz parafialny. SpadajÄ…ce gaÅ‚Ä™zie i przewracajÄ…ce siÄ™ drzewa
uszkodziÅ‚y wiele pomnikÃłw, przez kilka gÅ‚Ãłwnych alejek nie daÅ‚o siÄ™ w ogÃłle przejÅ›Ä‡.
PrzewrÃłciÅ‚a siÄ™ takÅźe ogromna, stara lipa, stojÄ…ca przy ogrodzeniu, niestety na stronÄ™
cmentarza, przygniatajÄ…c kilka grobÃłw.
RÃłwnieÅź przy koÅ›ciele wiatr powaliÅ‚ kilka duÅźych drzew, ale sam koÅ›ciÃłÅ‚ nie zostaÅ‚
uszkodzony (z kolei kilka dni wczeÅ›niej, podczas innej burzy w koÅ›ciÃłÅ‚ uderzyÅ‚ piorun
uszkadzajÄ…c instalacjÄ™ elektrycznÄ…). CaÅ‚e drzewa oraz konary leÅźaÅ‚y wokÃłÅ‚ caÅ‚ego
koÅ›cioÅ‚a i na ul. Kieleckiej przy koÅ›ciele, odÅ‚amaÅ‚a siÄ™ takÅźe duÅźa gaÅ‚Ä…Åº od
kilkusetletniej lipy - pomnika przyrody. Nieznacznie uszkodzone zostaÅ‚o jedynie ogrodzenie
koÅ›cioÅ‚a. Tutaj skutki nawaÅ‚nicy usuwali straÅźacy z przedborskiej jednostki OSP, sekcja z PSP w
Radomsku oraz pracownicy ZakÅ‚adu UsÅ‚ug Komunalnych w Przedborzu.
Pojedyncze drzewa wiatr poÅ‚amaÅ‚ czy przewrÃłciÅ‚ teÅź w parkach miejskich i na placu targowym, a
ze Å›ciany szczytowej jednego z blokÃłw na osiedlu Mostowa zerwaÅ‚ fragment ocieplenia. Uszkodzona
zostaÅ‚a takÅźe jedna linia energetyczna.
- Na terenie gminy nie mieliÅ›my tak duÅźo wyjazdÃłw, czÄ™Å›Ä‡ ludzie sami musieli usuwaÄ‡,
najwiÄ™ksza i najdÅ‚uÅźsza akcja byÅ‚a przy koÅ›ciele. Tam naszym obowiÄ…zkiem, tak jak i
kolegÃłw z PSP, byÅ‚o usuniÄ™cie zagraÅźajÄ…cych konarÃłw i uprzÄ…tniÄ™cie drogi, a reszta byÅ‚a
w gestii ksiÄ™dza proboszcza, jednak po rozmowie z pracownikiem urzÄ™du i po konsultacjach z
sekretarzem miasta podjÄ™to decyzjÄ™ o tym, Åźe to my bÄ™dziemy ciÄ…Ä‡ drzewo. PomagaÅ‚a
nam koparka z ZUK, ktÃłra Å‚adowaÅ‚a drzewo na samochÃłd oraz pan Jan Motyka, jeden jedyny
mieszkaniec Przedborza, chÄ™tny do pomocy, ktÃłry przyszedÅ‚ z wÅ‚asnÄ… piÅ‚Ä… motorowÄ… mÃłwi Wojciech Mordak z OSP w Przedborzu.
WczeÅ›niej straÅźacy mieli tylko dwie interwencje - przy ul. RadomszczaÅ„skiej musieli usunÄ…Ä‡
powalone drzewo, ktÃłre zablokowaÅ‚o drogÄ™, a w Tarasie uwolniÄ‡ uwiÄ™zionÄ… przez drzewo
karetkÄ™ pogotowia.
PoniÅźej zdjÄ™cia zrobione zaraz po burzy. WiÄ™cej zdjÄ™Ä‡ moÅźna obejrzeÄ‡ na Forum
Przedborza oraz na stronie internetowej UrzÄ™du Miejskiego w Przedborzu.(pg)
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