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Najpierw broni³a siê Kielcza. Woda
do Zamo�cia dotar³a ok. 9 rano. I jej
poziom szybko siê podnosi³. Zarz¹dzo-
no ewakuacjê mieszkañców. Ostatecz-
nie jednak zdecydowa³o siê na ni¹ 20
osób (pó�niej w Zawadzkiem � 21).

W ¯êdowicach woda te¿ pojawi³a
siê szybko � w okolicach m³yna Thie-
lów i firmy Orland.

W Zawadzkiem woda rozla³a siê od
�wierki po rondo w kierunku Kolonow-
skiego. Osiedle przy Bogus³awskiego
zamieni³o siê w jezioro. Zalane by³y te¿
ulice: ks. Wajdy, Dworcowa, Moniusz-
ki. Wyla³ staw i kana³ hutniczy. Ulica
Opolska sta³a siê szybko strumieniem.
Zorganizowane zosta³y objazdy, z po-
wodu zamkniêcia dróg: nr 463 na wy-
soko�ci mostu na rzece Ma³a Panew
(przy rondzie w Zawadzkiem), nr 901
w Zawadzkiego do Dobrodzienia (przy
rondzie w Zawadzkiem) i ulica Opolska
w Zawadzkiem. Wyra�ny spadek wody
na ul. Opolskiej  obserwowany by³ od
20 maja.

Danuta Bujmi³a, dyrektor ZSS przy
DPS w Zawadzkiem rano 19 maja o
sytuacji w pobli¿u zameczku mówi³a tak:
- Wyje¿d¿a³am wczoraj ok. 21 wieczo-
rem, dzi� widaæ, ze woda zaczyna opa-
daæ. Szamba s¹ pozalewane, nie ma tego
jak usun¹æ. Dzielnie pracuje ca³y DPS �
ile maj¹ si³. Pompy na razie dzia³aj¹. I
oby sytuacja siê ju¿ nie pogorszy³a.

W obu zawadczañskich szko³ach
ponadgimnazjalnych 19 maja mia³ byæ
kolejnym dniem matur. Nie by³. W obu
egzamin ustny z jêzyka polskiego prze-
³o¿ony zosta³ na nastêpny tydzieñ.
Lekcje zosta³y odwo³ane.

Woda dochodzi ju¿ do szko³y � ale

ca³y obiekt jest ob³o¿ony workami z
piaskiem, które przez 6 godzin uk³ada-
li uczniowie i nauczyciele, którzy po-
stanowili obroniæ szko³ê � mówi³ rano
dyrektor ZSZ Piotr Lepiorz. Jeszcze
rankiem zd¹¿y³ odebraæ przywiezione
przez kuriera arkusze egzaminacyjne z
fizyki: - Jako� dotar³ z nimi o 6 szóstej
rano. Trochê samochodem, trochê pie-
szo (egzamin odby³ siê zgodnie z pla-
nem, 20 maja, ale uczniowie zdaj¹cy
fizykê z obu szkó³ pisali go w budynku
Liceum).
- Musieli�my z dyrektorem Lepio-
rzem poczyniæ wspólne ustalenia co do
matur � przecie¿ w obu szko³ach jêzy-
ków obcych ucz¹ ci sami nauczyciele.
Trzeba by³o wiêc tak wszystko dograæ,
by ustne egzaminy jêzykowe nie po-
krywa³y siê.

Rano w tym samym dniu w LO im.
Mieszka I w piwnicach woda sta³a ju¿
do kolan � tak podnios³y siê wody grun-
towe. Op³otkami da³o siê jeszcze doj�æ
do placówki przy ul. Krótkiej, ale � jak
mówi³ dyrektor Ryszard Pagacz � woda
wychodzi ka¿dym miejscem, w którym
to mo¿liwe. Jeszcze wczoraj lekcje od-
bywa³y siê normalnie, ale wraz z przy-
bieraniem wód � czê�æ trzeba by³o skró-
ciæ. 19 maja zosta³y ju¿ odwo³ane.

Gdy pytam, jak uczniowie byli po-
wiadamiani o zmianie terminu matury
z polskiego dyrektor Pagacz wydaje siê
zdziwiony: od czego jest strona inter-
netowa szko³y i serwis Nasza klasa?!

W gminie zawadzkie zosta³o po-
szkodowanych ³¹cznie 210 rodzin (184
w Zawadzkiem, 3w ¯êdowicach i 23 w
Kielczy.

Wielka woda. Gmina Zawadzkie

Zawadzkie, Osiedle Bogus³awskiego          Fot A. Pietrucha

¯êdowice, miêdzy Ma³¹ Panwi¹ a kana³em. Fot M. Hurek

W roku 1997 najwy¿szy stan wody
w Ma³ej Panwi wyniós³ 470 cm. W cza-
sie ostatniej powodzi � 445 cm, a wiêc
o 25 cm mniej. Tyle odnotowano 19
maja. Z wod¹ walczy³o Kolonowskie,
Fosowskie, Staniszcze Ma³e i Wielkie.
Do akcji obronnej przed wielk¹ wod¹
w³¹czy³o siê wielu mieszkañców, nawet
tych z terenów niezagro¿onych zala-
niem.

Obrona okaza³a siê skuteczna: je-
den dom zosta³ zalany w Kolonow-
skiem, i po jednym � w Staniszczach
Ma³ych i Wielkich. Jednak nie uda³o
siê unikn¹æ podtopieñ, które dotknê³y
130 domów przy rzece: w piwnicach
znalaz³a siê woda. Ruch na szlaku kole-
jowym Zawadzkie � Fosowskie zosta³
wstrzymany.

£¹cznie w gminie zosta³y poszko-
dowane 73 rodziny (jedna osoba zosta-
³a ewakuowana w czasie podnoszenia

Wielka woda. Gmina Kolonowskie
siê wód Ma³ej Panwi): 18 w Kolonow-
skiem, 8 - w Staniszczach Wielkich i
47 w Staniszczach Ma³ych.

Jak informuje Regina Klyszcz, in-
spektor ds. rolnictwa i ochrony �rodo-
wiska w Urzêdzie Miejskim w Kolo-
nowskiem � w ca³ej gminie zosta³o za-
lanych ok.. 350 ha pó³ i ³¹k, a ok. 150
ha � podtopionych. Najwiêcej � w Sta-
niszczach Ma³ych � a¿ 200 ha. Do to-
rów kolejowych uprawy zala³a woda z
Ma³ej Panwi, potem przysz³a woda z
cofki rzeki i z rowów � i zala³a grunty
w obni¿eniach terenu. W Staniszczach
Wlk. Swoje zrobi³y wody z Ma³ej Pan-
wi i kana³u, a Bziniczka, ca³y czas utrzy-
muj¹ca siê do�æ wysoko ostatecznie
wyla³a i zala³a przy uj�ciu do Ma³ej Pan-
wi jedne budynek gospodarczy. Resztê
zniszczeñ w uprawach �do³o¿y³a� so-
botnia (22 maja) burza i grad.

Wspólna obrona

Staniszcze Ma³e, ul. Eichendorffa

     W nastêpstwie  powodzi i zalania
wielu obszarów wystêpuj¹ obecnie
sprzyjaj¹ce warunki w postaci stoj¹-
cej w rozlewiskach wody, stanowi¹-
cej idealne warunki, do masowego
rozmna¿ania kuczmanów (koma-
rów). Owady te s¹ wektorem choro-
by niebieskiego jêzyka wystêpuj¹cej
u byd³a, owiec i kóz oraz saren i jele-
ni. Jest to choroba wirusowa powo-
duj¹ca ogromne straty gospodarcze,
dlatego jest zwalczana z urzêdu. W
przypadku wyst¹pienia choroby za-
chodzi konieczno�æ wybijania zwie-
rz¹t i tworzenia stref zamkniêtych,
praktycznie obejmuj¹cy obszar ca³e-
go województwa, co skutkuje zaka-
zem przemieszczania zwierz¹t i han-
dlu nimi. Poniewa¿ zwierzêta  prak-
tycznie nie zara¿aj¹ siê bezpo�red-
nio od siebie  a  jedynie przez owady
ss¹co- k³uj¹ce (kuczmany) ,w celu
zmniejszenia ryzyka zachorowania
zwierz¹t koniecznie jest zabezpiecza-
nie ich preparatami owadobójczymi
lub odstraszaj¹cymi owady oraz pro-
wadzenie zwalczania owadów w po-
mieszczeniach inwentarskich i ich
otoczeniu .

W celu bezpiecznego stosowania
u zwierz¹t preparatów dopuszczo-
nych do stosowania nale¿y kontak-
towaæ siê z lekarzem weterynarii pe³-
ni¹cym opiekê weterynaryjn¹ nad
gospodarstwem .

Powiatowy Lekarz Weterynarii
   w Strzelcach Opolskich

     Waldemar W³odara

Informacja
dla rolników

Wa¿ne
dla powodzian

Komunikat Opolskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego
w sprawie ogólnych postêpowañ w³a-
�cicieli, zarz¹dców lub u¿ytkowników
dla obiektów zalanych wod¹ powo-
dziow¹.
W obiektach budowlanych zalanych
wod¹ powodziow¹ :
1. nie nale¿y gwa³townie usuwaæ

wodê z zalanych piwnic budynków
z uwagi na rozmiêkczony grunt
pod fundamentem. Mo¿e to wy-
wo³aæ nadmierne osiadanie funda-
mentów i powstawanie pêkniêæ lub
rys na �cianach,

2. nale¿y pilnie od³¹czyæ urz¹dzenie
elektryczne zalane wod¹ jak np.
hydrofory, piece, silniki elektrycz-
ne itp. aby nie powodowa³y pora-
¿enia pr¹dem elektrycznym,

3. nale¿y od³¹czyæ od zasilania zbior-
niki na gaz lub olej (podziemne
lub nadziemne) aby w przewodach
doprowadzaj¹cych nie by³o czyn-
nika. Ponowne ich uruchomienie
powinno byæ poprzedzone spraw-
dzeniem szczelno�ci instalacji,

4. zaleca siê sprawdzenia w³azów stu-
dzienek kanalizacji deszczowej lub
sanitarnej gdy¿ mog³y byæ prze-
suniête lub zabrane przez wodê po-
wodziow¹,

5. zapewniæ sta³e przewietrzanie po-
mieszczeñ zalanych wod¹ aby wy-
sycha³y �ciany, tynki i posadzki,

6. nale¿y wynie�æ nasi¹kniête wyk³a-
dziny pod³ogowe, odsun¹æ od �cian
meble lub inne przedmioty aby za-
pewniæ wysychanie �cian oraz po-
sadzek,

7. po ust¹pieniu wody powodziowej
inspektorzy nadzoru budowlane-
go bêd¹ uczestniczyæ w ocenie sta-
nu technicznego obiektów.

Komunikat
Opolskiego

Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru

Budowlanego

Fosowskie, Ma³a Panew pod mostem kolejowym


