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POWIAT STR Z E LE C K I

Wielka woda
Gmina Izbicko

INFORMACJA

Z Góry w. Anny woda przez pola dotar³a do Poznowic. Szybko zaczêto uk³adaæ
worki z piaskiem. Ostatecznie zosta³ zalany tylko jeden dom przy ul. Powstañców
l¹skich, natomiast w wiêkszoci miejscowoci woda znalaz³a siê w piwnicach.
Podtopione zosta³o wiele gruntów ornych. Z informacji z³o¿onych przez rolników
wynika, ¿e podtopionych zosta³o a¿ 820 hektarów pó³ i ³¹k.
Najwiêcej w Boryczy, Kronicy i Utracie, ale tak¿e w Grabowie, Izbicku, Ligocie Czamborowej, Suchodañcu, Siedlcu, Poznowicach i Sprzêcicach.

PAÑSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Artyku³y ¿ywnociowe pozostawione
lub przechowywane w miejscach objêtych powodzi¹ s¹ nara¿one na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie.
Dlatego nale¿y je dok³adnie sprawdzaæ
przed spo¿yciem. ¯ywnoæ zepsuta,
zanieczyszczona i splenia³a jest szkodliwa dla zdrowia. Spo¿ywanie jej prowadzi do choroby, a nawet mierci.
NIE JEDZ, ZW£ASZCZA
NIE PODAWAJ DZIECIOM
PRODUKTÓW, KTÓRE:
- zosta³y zalane, a nie s¹ hermetycznie opakowane, jeli nawet nie
wykazuj¹ oznak zepsucia (np.
przetwory w s³oikach),
- maj¹ zmieniony zapach, barwê,
smak, konsystencjê,
- maj¹ widoczn¹ pleñ lub zapach
splenia³y, stêch³y,
- s¹ w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadaj¹ obcy chemiczny zapach,
- s¹ w opakowaniach pozbawionych
etykiet, w zwi¹zku z czym mog¹
byæ mylnie uznane za ¿ywnoæ,
np. truj¹ce oleje mineralne, zaprawione zbo¿a siewne itp.,
- znajdowa³y siê bez szczelnych
opakowañ w miejscach brudnych
- w chlewach, oborach, kurnikach
itp.,
- s¹ w puszkach o wydêtych wieczkach (zbomba¿owane konserwy).
Nie jedz artyku³ów ¿ywnociowych
niewiadomego pochodzenia - mog¹
byæ szkodliwe. Nie spo¿ywaj miêsa,
które nie by³o badane oraz jego przetworów. Ani gotowanie, ani sma¿enie
takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zw³aszcza niebezpiecznymi
dla cz³owieka w³oniami.
POSIADAN¥ ¯YWNOÆ CHROÑ
PR2ED ZEPSUCIEM
I ZANIECZYSZCZENIAMI, W
TYM CELU:
- produktów nietrwa³ych, jak: miêso, wêdliny, ryby, mietana, mas³o, gotowe potrawy itp., nie przechowuj w temperaturze wy¿szej
ni¿ 10oC,
- produkty sypkie, zawilgocone, ale
nie zepsute nale¿y szybko spo¿yæ
lub przed przechowaniem przesuszyæ,
- przechowuj ¿ywnoæ w szczelnych
opakowaniach, przykryt¹, w pomieszczeniach, gdzie nie ma rodków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne,
- sk³adaj ¿ywnoæ w suchym, ch³odnym miejscu,
- chroñ ¿ywnoæ przed gryzoniami
i szkodnikami.
W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni wodoszczelnego opakowania ¿ywnoci, po usuniêciu z opakowañ zanieczyszczeñ, produkt mo¿e
byæ spo¿yty, jeli nie wykazuje ¿adnych zmian.
W KA¯DYM PRZYPADKU WYST¥PIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWY¯SZONEJ TEMPERATURY, BÓLÓW BRZUCHA I
TYM PODOBNYCH OBJAWÓW
ZATRUCIA POKARMOWEGO BEZZW£OCZNIE ZWRÓCIÆ SIÊ
DO LEKARZA
Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to
warunek uratowania ¿ycia.

Gmina Lenica
Mieszkañców gminy ominê³a na szczêcie powód zalewowa zwi¹zana z wyst¹pieniem wody z koryta rzek. Intensywne opady deszczu w nocy ze rody na czwartek (12/13 maja 2010 r.) spowodowa³y jednak lokalne podtopienia kilkunastu nieruchomoci, przede wszystkim w miejscowociach Krasowa na ul. Wiejskiej i Raszowa na ul. Szkolnej. Woda wdar³a siê na podwórka i do piwnic budynków mieszkalnych i gospodarczych, nie powoduj¹c wielkich zniszczeñ i nie stwarzaj¹c bezporedniego zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia mieszkañców.
W nastêpnych dniach, po kolejnych opadach, zosta³y przerwane i wezbra³y
urz¹dzenia drenarskie na gruntach rolnych w Zalesiu l¹skim. Woda zmieniaj¹c
kierunek przep³ywu zala³a du¿y obszar u¿ytków rolnych. Rowy odprowadzaj¹ce i
ciek wodny Miejsce nie pomieci³y nadmiernej iloci wody w swoich korytach.
Blokad¹ okaza³y siê przepusty, które w porozumieniu z gminnym sztabem kryzysowym zosta³y usuniête. Dziêki temu zlikwidowano realne zagro¿enie podtopienia
budynków przyleg³ych do ul. Kociuszki, pod którymi znajduj¹ s¹ urz¹dzenia drenarskie.
Powalonych zosta³o wiele drzew, szczególnie w okolicach Czarnocina oraz Góry
wiêtej Anny, tarasuj¹c drogi. Wiatro³omy niezw³ocznie usuwa³y znajduj¹ce siê w
pe³nej gotowoci zastêpy OSP.
Po krótkotrwa³ym, ulewnym deszczu w dniu 21.05.2010 r. w godzinach popo³udniowych woda dosta³a siê do budynku mieszkalnego w Krasowej.
Liczba podtopionych gospodarstw rolnych  840, a powierzchnia zalanych u¿ytków rolnych  2900 ha.
Jerzy Wojtala

¯êdowice, kana³ hutniczy

Fot. M. Hurek

Stra¿acy i policja w akcji

Przy wielkiej wodzie nie mog³o zabrakn¹æ s³u¿b mundurowych. W czasie
akcji zwi¹zanych z powodzi¹ w naszym powiecie bra³o udzia³ ok. 47 stra¿aków zawodowych (i 8 ich samochodów) i 330 ochotników z 47 samochodami.
Dodatkowo wspomogli ich stra¿acy spoza powiatu strzeleckiego. Osiemnastego maja - 18 stra¿aków z OSP Lubrza, G³ogówek i Bia³a (pow. Prudnik), 17
osób z pow. g³ubczyckiego  z OSP Zopowy, Baborów i Kietrz oraz 4 osoby
wraz z £odzia z OSP ORW Opole, a tak¿e 2 stra¿acy z JRG Olesno (SLKW i
ponton). Trzy dni póniej, 21 maja, wspomog³o nas 33 stra¿aków z OSP:
Gorzów l., Wysoka, Dobrodzieñ, Zêbowice, Rad³ów, Borki (pow. Olesno).
Nam pomagaj¹  ale i my pomagamy. Tak by³o od pocz¹tku dzia³añ przeciwpowodziowych.
18 maja w przeciwpowodziowej akcji w Kêdzierzynie-Kolu uczestniczyli zarówno stra¿acy zawodowi (SLOp + ³ód i 4 osoby), jak i ochotnicy (18
osób z OSP: Izbicko, Staniszcze Wielkie, Lenica).
Natomiast nastêpnego dnia 2 stra¿aków zawodowych wraz z wysokowydajn¹ pompa pomaga³o zabezpieczaæ przed powodzi¹ Elektrowniê Opole.
Informacja z 18 maja o nadchodz¹cej wysokiej fali na Ma³ej Panwi, która
przep³ywa przez Kielczê, ¯êdowice, Zawadzkie, Kolonowskie, Fosowskie,
Staniszcze Ma³e i Wielkie stanowi³a pocz¹tek wielogodzinnego zaanga¿owania
funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich i z
Komisariatu Policji w Zawadzkiem w zabezpieczenie ludzi i ich dobytku przed
¿ywio³em.
Po pierwsze - informowali ludnoæ zamieszka³¹ w pobli¿u rzeki o spodziewanych podtopieniach i zalaniach, proponuj¹c ewakuacjê z zagro¿onego terenu, ale te¿ pomagali stra¿akom w sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji - a
warto dodaæ, ¿e nie wszyscy chcieli siê ewakuowaæ. Ochraniali tak¿e pozostawione mienie.
Policjanci równie¿ organizowali i zabezpieczali objazdy dróg prowadz¹cych do Zawadzkiego od strony Strzelec Opolskich, Kolonowskiego i z województwa l¹skiego, nie dopuszczali te¿ do zbli¿ania siê do zamkniêtych mostów, obwa³owañ oraz w miejsca niebezpieczne tj. w pobli¿e nurtu rzeki (a
chêtnych do tego nie brakowa³o).
W dzia³aniach zwi¹zanych z powodzi¹ w okresie od 18 do 22 maja 2010
roku codziennie rednio bra³o udzia³ ok. 30 funkcjonariuszy.
W tym czasie nie odnotowano zdarzeñ zwi¹zanych z kradzie¿¹ mienia
pozostawionego przez osoby ewakuowane czy jego dewastacj¹

Gmina Jemielnica

Kiedy wydawa³o siê, ¿e ju¿ bêdzie spokój  w niedzielê, 23 maja, nagle woda
pojawi³a siê w Centawie: sp³ynê³a z pól na posesjê przy ul. Jemielnickiej. Jak mówi
so³tys Ewa Ptok  poziom wód gruntowych by³ ca³y czas wysoki, a¿ wreszcie
podniós³ siê tak, ¿e znalaz³a siê w piwnicach i na podwórkach wielu ni¿ej po³o¿onych domów. I gdyby nie worki z piaskiem  by³oby znacznie gorzej. I tak 25 maja
woda ciurkiem przelewa³a siê przez jezdniê  jak mówi Ewa Ptok.
W ca³ej gminie poszkodowanych zosta³o 13 gospodarstw i 25 piwnic  to
oficjalne zg³oszenia w Urzêdzie Gminy do 25 maja, ale w rzeczywistoci podtopionych gospodarstw jest prawdopodobnie znacznie wiêcej.

Osiek

Ryby na drodze za Wysok¹, w kierunku Kad³ubca

Pomo¿emy?

Porêba, ul. Wiejska

Wszyscy, którzy pragn¹ pomóc powodzianom mog¹ wp³acaæ pieni¹dze na
konto Caritas Diecezji Opolskiej, nr:
66 1240 1633 1111 0000 2651 3092
z dopiskiem Powód.
Na 1 str. publikujemy apel Starosty
Strzeleckiego o pomoc powodzianom
na terenie powiatu. Podane tutaj konto
przeznaczone jest dla powodzian w ca³ym kraju. Wierzymy, ¿e na mieszkañców powiatu strzeleckiego bêdzie mo¿na liczyæ, choæ apel o pomoc dla powodzian z terenu woj. opolskiego w lipcu
ubieg³ego roku zosta³ przyjêty z ca³kowit¹ obojêtnoci¹. Na specjalnie uruchomione w naszym starostwie konto nie
wp³ynê³a ¿adna wp³ata!

