
Staniszcze Ma³e, ul. Haupstocka

Ujazd, most na K³odnicy

Drodzy Mieszkañcy Powiatu Strzeleckiego

W ubieg³ym tygodniu nasz Powiat nawiedzi³ kolejny kataklizm � powód�.
W 2008 roku nasz Powiat nawiedzi³o tornado, które spustoszy³o wioski w
Gminie Strzelce Opolskie i Ujazd. Dzisiaj powód�. Wody Ma³ej Panwi
zala³y czê�æ gmin Zawadzkie  i Kolonowskie. Ucierpia³a tak¿e gmina Ujazd.
Wielu ludzi straci³o dobytek i maj¹tek swojego ¿ycia. Chciejmy im pomóc.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich utworzy³o specjalne
konto, na które mo¿na wp³acaæ pieni¹dze na pomoc powodzianom:

61 8907 1089 2002 0090 0007 0038,
w zleceniu wp³aty nale¿y dopisaæ has³o �powód��.

Z góry dziêkujê w imieniu poszkodowanych
Józef Swaczyna

Starosta Strzelecki

APEL  STAROSTY

Borycz, zalane grunty orne

WIELKA  WODA,  maj  2010

fot. A. PietruchaZawadzkie, ul. Dworcowa

12/13 maja - zaczyna padaæ.
17 maja, poranek. Ostrze¿enie nadesz³o z Wojewódzkiego Centrum Zarz¹-

dzania Kryzysowego wraz z �Analiz¹ i ocen¹ sytuacji hydrologiczno-meteorolo-
gicznej w okresie od 16.05 g. 18.00 do 17.05. g. 6.00�:

�Od godz. 18.00 dn. 16.05. wg zdjêæ satelitarnych i danych radarowych, strefa
znacznych opadów objê³a g³ównie S³owacjê i Wêgry oraz po³udniowo-wschodnie
Polski (woj. �l¹skie i ma³opolskie) z dalszym ukierunkowaniem pó³nocno-wschod-
nim. W pa�mie Jesenników oraz na prawobrze¿nych obszarach Odry na terenie
Opolszczyzny, wystêpowa³y opady ci¹g³e o �rednim natê¿eniu, powoduj¹ce syste-
matyczny lecz wolny wzrost stanów wody na Ma³ej Panwi, Stobrawie Prudniku,
Bia³ej G³ucho³askiej, Osob³odze i Opawie. Po godz. 18.00, wyst¹pi³y wzrastaj¹ce
znaczne opady w zlewni Olzy, które utrzymuj¹ siê do  pó³nocy, powoduj¹c wzrost
wska�nika �redniodobowego opadu do poziomu od 70 � ok.100 mm/dobê na wiêk-
szo�ci posterunków dla zlewni Olzy. Jednocze�nie trwa³y nadal opady na terenie
Opolszczyzny o natê¿eniu od kilku do kilkunastu mm/dobê, w tym lokalnie krót-
kotrwa³e wiêksze w pa�mie Jesenników�.

To spowodowa³o najpierw �systematyczny wzrost stanów wody o umiarkowa-
nej dynamice�, a ok. 23.00 � �gwa³towny wzrost stanów Odry�.

Od pó³nocy z 16 na 17. maja analizuj¹c zdjêcia satelitarne i dane radarowe
obserwowano �tworzenie siê znacznego frontu opadów (o kszta³cie znacznego
wiru) obejmuj¹cego po³udniow¹ Polskê, Czechy, S³owacjê i Wêgry�.

Prognozy przewidywa³y zalania i podtopienia: w dolinie Odry na terenie gmin
Cisek, Bierawa, Skorogoszcz, w dolinie Ma³ej Panwi � w okolicach Kolonow-
skiego i Ozimka.

18 maja. Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego poinformowa³o, ¿e
od godz. 0:00 wprowadzony zosta³ alarm  przeciwpowodziowy dla gminy Zawadz-
kie. W gminie Ujazd zanotowano podtopienia wzd³u¿ rzeki K³odnicy na odcinku od
granicy z woj. �l¹skim (pola, ³¹ki). Podobnie w gminie Strzelce Opolskie, Izbicko i
Jemielnica.

Zaczê³a siê walka z wielk¹ wod¹ w ca³ym powiecie.


