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RADNI ZDZISŁAW KAMIENIECKI I JAN KRAJNIK PODCZAS PRZEKAZANIA PIŁY
MOTOROWEJ STRAŻAKOM W RAJKOWACH

N

Nawałnice nad Pomorzem

oc 11/12 sierpnia z całą pewnością na długi czas zapadnie w pamięci mieszkańców Pomorza. Nawałnica, która przeszła nad powiatami: chojnickim,
człuchowskim i kościerskim doszczętnie zniszczyła kilkadziesiąt tysięcy
hektarów Borów Tucholskich oraz setki domostw. W wyniku tych zdarzeń zginęło
sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Burza, której towarzyszył bardzo silny
wiatr i ulewa dotarła również do gminy Pelplin. Na szczęście żywioł nie był u nas aż
tak intensywny i nie spowodował poważnych zniszczeń.
W wyniku bardzo silnego wiatru w Rajkowach przy ul. Akacjowej przewróciło
się drzewo, które uszkodziło dach na prywatnym budynku mieszkalnym. W tym
czasie strażacy odebrali również zgłoszenia o podtopieniach kilkunastu domów
w Pelplinie oraz oberwanych konarach drzew, które tarasowały drogi. Dzięki ich
sprawnym działaniom bardzo szybko udało się opanować sytuację. Strażacy z
Pelplina – od pierwszego dnia po nawałnicy – pomagają również na terenach
najbardziej dotkniętych żywiołem. Codziennie kilku mundurowych z gminy Pelplin pracuje przy usuwaniu powalonych drzew oraz zabezpieczaniu domostw w
okolicy Rytla.
Urzędnicy również bardzo szybko przyszli z pomocą poszkodowanym w naszej
gminie. Następnego dnia po zdarzeniu zastępca burmistrza Dariusz Górski spotkał się z poszkodowaną rodziną w Rajkowach, której zapewniono tymczasowe
mieszkanie zastępcze.

ZASTĘPCA BURMISTRZA DARIUSZ GÓRSKI SPOTYKA SIĘ
Z POSZKODOWANĄ RODZINĄ W RAJKOWACH
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INFORMATOR PELPLIŃSKI
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PELPLIŃSCY STRAŻACY PODCZAS AKCJI USUWANIA POWALONYCH
PRZEZ NAWAŁNICĘ DRZEW

Na wysokości zadania stanęła także Rada Miejska w Pelplinie. Radny i sołtys wsi
Rajkowy Jan Krajnik pomagał w zabezpieczeniu dobytku poszkodowanej rodzinie,
a radny Zdzisław Kamieniecki – jako autoryzowany dealer firmy Husqvarna –
przekazał na rzecz OSP w Rajkowach piłę motorową, dzięki czemu strażacy będą
mogli jeszcze sprawniej działać w przyszłości w przypadku podobnych zdarzeń.

NASI STRAŻACY POMAGAJĄ POSZKODOWANYM W OKOLICACH RYTLA

