Skutki mokrego pocz¹tku lata
W okresie od 22 czerwca do 2 lipca 2009 r. w wyniku nasilonych opadów deszczu (w zale¿noci od rejonu
Gminy Strzelce Opolskie w granicach
oko³o 100 do 180 l/m2) nast¹pi³y podtopienia terenów zabudowanych i rolnych w nastêpuj¹cych so³ectwach:
* Osiek  24 czerwca 2009r.  wylew rzeki Piotrówki, zalane zosta³y
u¿ytki zielone i zasiewy na gruntach
ornych na kilkunastu ha. W nastêpnym i kolejnych dniach poziom wody
w rzece opad³, ust¹pi³o zalanie gruntów i pozosta³y tylko niewielkie, sporadyczne zastoiska wody.
* Kad³ub  Wie  25 czerwca
2009r.  wylew rzeki Jemielnicy
(przelew wezbranej wody przez wa³)
i podtopienie u¿ytków zielonych i
zasiewów na gruntach ornych na powierzchni kilkunastu ha i dwóch posesji. Z polecenia Burmistrza, przy
zaanga¿owaniu trzech koparek udro¿niono koryto rzeki na odcinku ok. 250
m. W wyniku tego nast¹pi³ szybszy
odp³yw wody, jej opadniêcie i oddalenie zagro¿enia dalszym zalewaniem.
* Dziewkowice  od 24 czerwca do
2 lipca trwa³a akcja wypompowywania wody i obrony zabudowañ oraz
posesji przy ul. Poprzecznej, ul.
Lompy, ul. Strzeleckiej przez jednostki OSP. Podtopionych zosta³o kilkanacie posesji oraz kilka hektarów
u¿ytków zielonych.
* Rejony miasta Strzelce Opolskie,
w tym: Mokre £any, Suche £any,
Nowa Wie, Rybaczówka, Opolwap  29 czerwca 2009r.  silna burza i opady deszczu (ok. 60 l/m2 w
ci¹gu 1,5 godziny) spowodowa³y zalanie gospodarstw i posesji w rejonie
ul. Ujazdowskiej na Mokrych £anach
(ratowano zwierzêta gospodarskie) i
ul. Mostowej w Suchych £anach.
Sp³ywaj¹ce z rejonu Suchych £an i
Parku Miejskiego wody zala³y tereny
boiska w Nowej Wsi i zagra¿a³y zalaniem posesji przy ul. Nowowiejskiej.
B³yskawiczna akcja jednostek OSP
zapobieg³a zalaniu posesji, a po kilkunastu godzinach zagro¿enie ust¹pi³o. Sp³ywaj¹ce wody z rejonu Mokrych £an spowodowa³y przerwanie
grobli na Rybaczówce na stawach:
Dewizowiec i Spa³ek, a nastêpnie
zalanie i podtopienie ogródków dzia³kowych w tym rejonie i dalej terenów
przy Opolwapie. Do chwili obecnej tereny te s¹ zalane.
Równie¿ w innych so³ectwach
Gminy Strzelce Opolskie wyst¹pi³y
miejscowe, okresowe podtopienia
upraw na gruntach rolnych, które mog¹
spowodowaæ wygnicia zasiewów
(g³ównie ziemniaków) oraz warzyw
na ogródkach dzia³kowych i przydomowych.
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