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WIELKA WODA W LUSINIE 

w sobotę, 15 czerwca 2019 r 

 

Tak wyglądały ulice w Lusinie 15.czerwca 2019r ( Foto nr 5984 jpg z cz.4 ) 

Ciężki dzień Lusiny 

 Zaczęło się po godz. 17-tej, w sobotę 15 czerwca 2019r. Grad i niesamowita ulewa, oberwanie 

chmury, gwałtownie wszędzie woda i woda, spadło 150 litrów wody na metr kwadratowy, tego nigdy dotąd 

w Lusinie nie było. Starsi mieszkańcy pamiętają ulewy z lat 50-tych i 60-tych, ale nigdy nie było aż tak 

dramatycznie. Lusińskie ulice i podwórka przykryła woda, niszczyła wszystko w ogrodach i na polach, 

wlewała się do piwnic i domów, nawet cmentarz zalała. Grad bił i niszczył przez około 40 minut. Na 

fotografiach widać jak to było. 

 

Na zdjęciu akcja Straży Pożarnej ( zdjęcie nr 2912 jpg 

 

Grad i ulewa spowodowały wielkie straty, na szczęście nie było poszkodowanych na zdrowiu. W takich 

zdarzeniach ludzie sprawdzają się, w dzielności i w niesieniu pomocy. Dobrze spisała się Straż Pożarna,  
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nasza lusińska i te jednostki które przybyły z pomocą z powiatu średzkiego i świdnickiego. A przybyło aż 

30 jednostek Straży Pożarnej. Mieszkańcy wykazali wielki hard i solidarność w nieszczęściu. Ulewa 

dotknęła także inne miejscowości naszej gminy. Wójt Gminy pan Wojciech  Płaziuk pojawił się w Lusinie, 

szybkie zmobilizowanie pomocy wielu jednostek Straży Pożarnej  i organizowanie akcji ratunkowej 

wystawia naszej władzy gminnej dobrą ocenę. Przybył także Wojewoda Dolnośląski pan Paweł Hreniak. 

Obecność Wojewody i to dwukrotnie pokazuje z jednej strony rozmiar tej klęski, a z drugiej wskazuje, że 

władze państwowe są wrażliwe na tego rodzaju nagłę nieszczęścia.   

 

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Wojciech Płaziuk , Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak ,                                              

Sekretarz Gminy Andrzej Bielski i Komendant OSP w Lusinie Dh Bogdan  Wilczak 

 

Na zdjęciu: Widok skutków zalania 

W następnym grudniowym numerze „Naszej Lusiny”  dokonamy oceny skutków tej katastrofy  oraz 

oceny akcji ratunkowej i udzielonej pomocy.               

                                                                                                                                     ( Krzysztof Dziurla) 


