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WPROWADZENIE 
 

    Powodzie i wezbrania należą do naturalnych zjawisk, związanych z reżimem hydrologicznym 

rzek, którym nie można całkowicie zapobiec, lecz, co najwyżej, w ograniczony sposób można na 

nie oddziaływać. Współpraca przy rozwiązywaniu problemów powodziowych musi dotyczyć 

całego obszaru, mieć charakter transgraniczny oraz odbywać się w ścisłym porozumieniu pomiędzy 

gospodarką wodną a gospodarką przestrzenną i urbanistyką, rolnictwem i leśnictwem oraz ochroną 

środowiska. Za ochronę przeciwpowodziową wspólną odpowiedzialność ponoszą: państwo, sfera 

produkcyjna oraz szerokie warstwy społeczeństwa.  Bardzo istotne znaczenie w tym zakresie  ma 

ciągłe wzmacnianie świadomości istniejącego ryzyka oraz świadomość odpowiedzialności za 

własne bezpieczeństwo wszystkich podmiotów zagrożonych powodzią. Wszelkie działania 

przeprowadzane w dorzeczu Odry nie mogą oddziaływać negatywnie na zdarzenia powodziowe, 

przeciwnie, jeśli jest to tylko możliwe, powinny przyczyniać się do polepszenia stanu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 Kształtowanie istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Górnej                            

i Środkowej Odry zostało zakończone w latach trzydziestych XX wieku. System ten, był 

odpowiedzią na katastrofalne skutki powodzi końca XIX wieku i 1903 roku. W ramach tego 

sytemu przewiduje się do realizacji: zbiorniki retencyjne, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, 

poldery, kanały ulgi i wały przeciwpowodziowe.  

  

ZAGROŻENIE POWODZIOWE NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

 

      Na terenie Powiatu Wodzisławskiego, wody zajmują około 8,5 km2 powierzchni,  co stanowi  

2,9 % całej powierzchni powiatu. Na wielkości te wpływają wody rzek i potoków,  a także zbiorniki  

pożwirowe o powierzchni około 650 ha i pojemności około 32 mln m3 oraz kompleks stawów 

hodowlanych o powierzchni około 300 ha i pojemności około 6 mln m3, zlokalizowane wzdłuż 

koryta rzeki Odry. 

     Najbardziej zagrożone tereny w powiecie znajdują się w jego południowo – zachodniej części                    

i obejmują gminy: Godów, Gorzyce i Lubomia. Zagrożenie to powodują rzeki Odra i Olza, 

szczególnie w okresie wiosennych i letnich przyborów wód, spowodowanych roztopami lub 

długotrwałymi opadami deszczu. W pozostałej części powiatu zagrożenie powodziowe jest 

zdecydowanie mniejsze, niemniej jednak mogą wystąpić podtopienia spowodowane wezbraniami                     

małych rzek i  lokalnych potoków w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych. Szczególnie 

dotyczy to Wodzisławia Śląskiego w dzielnicy Radlin II oraz w rejonie ul. Piaskowej, Rydułtów              

i Marklowic.  Rzeki i potoki, które stwarzają potencjalne zagrożenie powodziowe to: 

1) Odra – na odcinku długości 14,5 km, 

2) Olza – na odcinku długości 8,5 km, 
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3) Leśnica – na odcinku długości 15,2 km, 

4) Szotkówka – na odcinku długości 13,2 km, 

5) Lubomka – na odcinku długości 3 km, 

6) Piotrówka – na odcinku długości 8,3 km, 

7) Syrynka – na odcinku długości 11,5 km, 

8) Nacyna – na odcinku długości 11,37 km, 

9) potok Łęgoń – na odcinku długości 14,92 km. 

        Na terenie Powiatu Wodzisławskiego mogą wystąpić dwa rodzaje powodzi: 

1) opadowe – spowodowane nagłymi i intensywnymi opadami deszczu lub spowodowane 

 długotrwałymi, występującymi na znacznym obszarze opadami deszczu, 

2) roztopowe – spowodowane nagłym ociepleniem i topnieniem śniegu. 

    W powiecie dominują wezbrania opadowe, związane z gwałtownymi, nawalnymi opadami 

deszczu, niemniej jednak w przypadku dużych opadów śniegu i wysokich temperatur wiosną na 

rzekach Odrze i Olzie mogą wystąpić również powodzie roztopowe. 

    Prognozowanie wezbrań jest możliwe przez obserwację w punktach pomiarowych, które 

znajdują się na rzekach: 

1) Odrze – w Republice Czeskiej oraz w Chałupkach, Olzie, Bukowie – Krzyżanowicach, 

2) Olzie – w Istebnej, Cieszynie, Godowie oraz przy ujściu w miejscowości Olza. 

Sieć posterunków obserwacyjno – pomiarowych stanowi własność Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej. 

          Wraz z budową na terenie Powiatu Wodzisławskiego nowych obiektów hydrotechnicznych, 

zagrożenia powodziowe w coraz mniejszym stopniu będą miały wpływ na bezpieczeństwo, to 

jednak na dzień dzisiejszy występują i tworzą realne zagrożenie dla mieszkańców. Nie uległy one 

zmianie od roku ubiegłego, ale ze względu na istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa, 

ponownie zostają umieszczone  w niniejszym opracowaniu.   

W Gminie Godów zagrożenie powodują rzeki: Olza, Szotkówka, Leśnica i Piotrówka,                   

a najbardziej narażone na podtopienia są domostwa i posesje położone przy ul. J. III Sobieskiego 

(Głębocz), ul. Dębina w Gołkowicach, ul. Gliniki w Godowie, ul. Graniczna w Godowie, ul. Nowa 

w Godowie, ul. 1 Maja w Godowie, ul. Powstańców Śląskich w Godowie. Natomiast objęte 

zagrożeniem łąki, pola uprawne i odłogi znajdują się w obrębie ul. Granicznej w Godowie, 

depresyjnej części Skrbeńska (głównie tereny przygraniczne) oraz pozostałych terenach 

przygranicznych. 

W Gminie Gorzyce w strefie bezpośredniego zagrożenia rzek Olzy i Odry znajdują się 

miejscowości Uchylsko, Olza i Odra. Ponadto na terenie gminy Gorzyce podtopienia znacznych 

terenów powodowane są przez liczne ciągi melioracyjne i cieki kanałowe, które podczas 
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występowania podwyższonych stanów wód w korytach rzek Olzy i Odry, mają uniemożliwione 

ujście do tych rzek. 

W Gminie Lubomia  zagrożenie powodziowe powodują  rzeki Odra, Lubomka i Syrynka,               

a najbardziej zagrożone powodzią są miejscowości Buków, Ligota Tworkowska i Nieboczowy.                 

Zagrożenie powodziowe ze strony rzeki Lubomki w Lubomi występuje w rejonie ulic Korfantego, 

Mickiewicza i Polnej. 

      W Wodzisławiu Śląskim zagrożone są budynki położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki 

Leśnica. W dzielnicy Radlin II zagrożony jest rejon ulic: Chrobrego i Dąbrowskiego, natomiast              

w dzielnicy Stare Miasto rejon ulic: Witosa, Bogumińskiej, Rzecznej oraz Piaskowej. 

      W Rydułtowach zagrożone są budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki 

Nacyna w rejonie ulic: Sobieskiego, Strzody, Radoszowskiej i przyległych.   

    W pozostałych miastach i gminach Powiatu Wodzisławskiego nie występuje zagrożenie 

powodziowe ze strony rzek i potoków, natomiast mogą wystąpić lokalne podtopienia spowodowane 

nawalnymi, krótkotrwałymi opadami deszczu. 

 

 URZĄDZENIA  ZABEZPIECZAJ ĄCE PRZED POWODZIĄ 

 

1. Wał  prawostronny  rzek Olzy i Odry od miejscowości Uchylsko do wejścia do polderu

 „Buków”, wybudowany został w 1996 r. Jego łączna długość to 4,63 km.  Wał chroni 700 ha

 terenów, na których znajduje się miejscowość Olza. Słabym ogniwem jest śluza wałowa (wrota

 przeciwpowodziowe) na kanale ciekowym w okolicy mostu kolejowego w Olzie.  

2. Wał przeciwpowodziowy prawostronny rzeki Odry, od miejscowości Odra do miejscowości 

Buków, ma długość 6,36 km (rok budowy 1950), remontowany podczas budowy polderu 

„Buków”. Obecnie wał ten jest częścią polderu Buków i pełni rolę wału działowego pomiędzy 

przepływową  i sterowaną  częścią  polderu. Wybudowano w  nim także dwie budowle 

wpustowe – górną o szerokości w koronie – 200 m i rzędnej przelewu 194,00 m npm oraz 

dolną z zamknięciami o rzędnej progu 191,00 m npm. 

3. Wał przeciwpowodziowy prawostronny rzeki Odry o długości 1,60 km chroniący miejscowość 

Ligota Tworkowska. Najsłabszym ogniwem jest przecięcie i obniżenie korony wału przez 

drogę publiczną Buków – Lubomia, gdzie w przypadku zagrożenia w najniższym punkcie 

pomiędzy obwałowaniami montowane są szandory (urządzenie piętrzące wodę, zwane też 

urządzeniem zamykającym), umocnione i uszczelnione dodatkowo workami z piaskiem. 

Istotnym elementem ochrony przeciwpowodziowej w tym rejonie jest śluza wałowa przy 

Ośrodku Wypoczynkowym Kopalni Jas-Mos w Bukowie. Zgodnie z projektem budowy 

zbiornika Racibórz Dolny, śluza znajdzie się w czaszy budowanego zbiornika Racibórz. 
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4. Polder „Buków” - sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze wchodzący w skład 

przyszłego zbiornika Racibórz Dolny, położony jest na terenie gmin Lubomia i Gorzyce. 

Polder Buków budowany był w latach 1989-2002 r. Ma powierzchnię około 830 ha. 

Powierzchnia zalewu  w  okresie napełnienia wynosi 710 ha i może przyjąć około 50 mln m³ 

wody. 29 marca 2006 r. polder przyczynił się do obniżenia fali powodziowej na Odrze. Stanowi 

on jeden z głównych systemów ochrony przeciwpowodziowej dla Powiatu Wodzisławskiego,  

Raciborskiego oraz miast: Opola i Wrocławia. Ze względu na okresowe zalewanie i duże 

ograniczenie gospodarki rolnej, w obrębie polderu, wzrosła na jego terenie bioróżnorodność, 

przez co stał się siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin błotnych i zwierząt. 

5. Przedsięwzięcie pod nazwą: „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny” na rzece Odrze,  

realizowane jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry 

(POPDO). 

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest 

zmniejszenie zagrożenia powodziowego, 

częstotliwości  i  wielkości  strat  ludzkich,  

społeczno-ekonomicznych  i  środowiskowych,           

w dolinie Odry od Raciborza aż po Wrocław.  

Zostanie to osiągnięte dzięki podwójnemu 

oddziaływaniu zbiornika: 

1) zapewnienie retencji powodziowej, która 

umożliwi znaczne obniżenie przepływów poniżej, 

a tym samym zwiększy się skuteczność 

istniejącego systemu ochrony 

przeciwpowodziowej (możliwość zatrzymania 

części fali powodziowej,     

2) opóźnienie momentu dojścia kulminacji fali 

odrzańskiej do ujścia Nysy Kłodzkiej, 

zmniejszając znacznie prawdopodobieństwo 

nałożenia się dwóch kulminacji fal (co było 

przyczyną katastrofalnych strat w 1997 roku). 

  Ponadto realizacja przedsięwzięcia 

znacząco podwyższy skuteczność istniejącego 

systemu  ochrony przeciwpowodziowej 

w dolinie rzeki Odry. Budowa zbiornika 

przeciwpowodziowego Racibórz, przyczyni się Ilustracja  1. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny 



 

Strona  6/11 

do realizacji jednego z celów Dyrektywy Powodziowej (zmniejszanie skutków powodzi), nie 

zagrażając realizacji celów środowiskowych Ramowej   Dyrektywy  Wodnej.  Zgodnie                          

z   przeznaczeniem  będzie  on  miał charakter polderu, w którym woda będzie piętrzona jedynie w 

okresie przejścia wód powodziowych, zaś poza okresami powodziowymi nie będzie pełnił żadnych 

funkcji z punktu widzenia gospodarki wodą. 

  Podstawowe parametry zbiornika są następujące: 

1) poziom korony zapory – 197,50 m npm 

2) maksymalny poziom piętrzenia – 195.20 m npm, 

3) objętość wody przy maks. piętrzeniu – 185,0 mln m3, 

4) maksymalna powierzchnia wody – 26,3 km2, 

5) długość całkowita zapór ziemnych – 21,8 km, 

6) maksymalna wysokość zapór ziemnych – 11,1 m. 

 

 Na lokalizację zbiornika wybrano odcinek doliny Odry, od mostu drogowego Krzyżanowice 

– Buków do rozdziału wód powyżej Raciborza. Czasza zbiornika będzie się stykać ze wschodnim 

zboczem doliny w rejonie miejscowości Brzezie na długości 1,1 km. Pod mostem drogowym                  

w Krzyżanowicach zbiornik będzie się łączył z polderem Buków. Zapora czołowa zbiornika 

Racibórz Dolny będzie zlokalizowana w kilometrze 46 + 300 Odry i będzie zamykać zlewnię Odry 

o powierzchni około 6642 km2. Zbiornik będzie ukształtowany przez wybudowanie zapór czołowej 

i bocznych: lewobrzeżnej i prawobrzeżnej. Kształt zbiornika uwarunkowany został zabudową 

miasta Racibórz i istniejącą infrastrukturą techniczną, a w szczególności linią kolejową Kędzierzyn 

Koźle – Chałupki wzdłuż lewego obwałowania zbiornika i linią kolejową Racibórz – Markowice do 

Olzy na prawym brzegu zbiornika. 

 

Ilustracja 2: Podpisanie umowy na budowę zbiornika Racibórz Dolny (fot. J. Marzec KZGW) 

 

 Umowa na realizację zadania przez firmę Dragados S. A. Oddział w Polsce, została podpisana 

w dniu 18 czerwca 2013 r. Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Środowiska a gospodarzem był 

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska. W wydarzeniu udział wzięli: 

Witold Sumisławski - prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Stanisław Huskowski - 
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sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Janusz Zaleski - dyrektor w Biurze 

Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, Xavier Devictor - manager 

Biura Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich oraz wojewodowie i marszałkowie 

województw, samorządowcy: prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie i wójtowie 

zainteresowanych obszarów.  

 Wartość podpisanej umowy to prawie 937 mln zł. Finansowanie realizowane będzie                        

z następujących środków: 

1) budżetu państwa, 

2) kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, 

3) kredytu Banku Rozwoju Rady Europy, 

4) środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.1 

 W dniu 16 lipca 2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Biuro 

Wdrażania Projektu Zbiornika Racibórz przekazał protokolarnie firmie Dragados teren budowy. 

Termin ukończenia inwestycji zaplanowany został na 2017 r. Do uzgodnienia pozostały jeszcze 

kwestie wykorzystania dróg do transportu materiałów niezbędnych do budowy Zbiornika.  

  

 Istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego będą również plany zarządzania ryzykiem powodziowym. 17 października 2012 r. 

rozpoczęła się kampania informacyjna na ten temat.  Celem opracowania planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym jest ograniczenie negatywnych skutków powodzi na danym obszarze. Dla obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, 

ustalone zostaną odpowiednie cele zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc nacisk na ograniczenie 

potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej. Plany wskażą również działania służące osiągnięciu celów 

zarządzania ryzykiem powodziowym oraz metody nadawania im priorytetów. 

 Wśród rzek zakwalifikowanych, w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, jako obszary 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi, ze wskazaniem tych przeznaczonych do opracowania map 

zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) dla regionów wodnych 

Środkowej i Górnej Odry, w I  etapie opracowania znalazły się rzeki Leśnica i Szotkówka, natomiast                 

w II etapie Piotrówka. 

 

WIOSENNE PRZEGLĄDY PRZECIWPOWODZIOWE 

 

 Wiosenne przeglądy przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Wodzisławskiego                                 

w 2013 roku przeprowadzone zostały w dwóch terminach: 

                                                 
1 Opracowano na podstawie materiałów ze strony internetowej www.kzgw.gov.pl 
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1) w dniu 6 maja – na terenie miast Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Pszowa i Rydułtów, 

2) w dniu 28 maja – na terenie gmin Lubomia, Gorzyce i Godów. 

 W przeglądzie uczestniczyli przedstawiciele Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych – Biuro Terenowe Racibórz, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Nadzór Wodny 

Buków, miast i gmin powiatu wodzisławskiego oraz Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

 Wszystkie rzeki i cieki na terenie powiatu są drożne i umożliwiają swobodny przepływ wód. 

Na terenie gmin miejskich nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Spostrzeżenia dotyczyły 

bieżącej konserwacji, która jest systematycznie prowadzona przez Śląski Zarząd Melioracji                    

i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Biuro Terenowe w Raciborzu. 

 W Gminie Lubomia (w miejscowości Nieboczowy w rejonie wyrobiska) stwierdzono 

niezachowanie szerokości filara, pomiędzy korytem rzeki Odry, a wyrobiskiem, pozostałe uwagi 

dotyczyły bieżącej konserwacji. Istotnym problemem, nie tylko w na terenie Gminy Lubomia, ale 

także Godowa i Wodzisławia Śląskiego, staje się nadmierne grodzenie nieruchomości przyległych 

do cieków, deponowanie w tych miejscach odpadów organicznych (np. skoszonej trawy, popiołu), 

dokonywanie nasadzeń krzewów ozdobnych w górnej części skarp. Takie działania właścicieli 

gruntów przyległych do cieków, utrudniają dojazd służbom prowadzącym bieżącą konserwację, nie 

mówiąc już o prowadzeniu działań w czasie powodzi. 

 W Gminie Gorzyce wymagane jest przeprowadzenie bieżącej konserwacji wału 

przeciwpowodziowego rzek Odry i Olzy w miejscowościach Olza i Uchylsko. Udrożnienia 

wymaga  przepust w wale prawostronnym rzeki Olzy (należy usunąć kamienne belki przepustu na 

wylocie na zawalu). 

 W Gminie Godów mieszkańcy zgłosili konieczność zabezpieczenia budynków położonych na 

prawym brzegu cieku Szotkówka wzdłuż ulicy Gliniki. Wymagana jest również bieżąca 

konserwacja skarp. Ciek Leśnica ujęty został, przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

w planie działań na 2013 r., w zakresie kompleksowej konserwacji na odcinku 1+ 790 – 1 + 980. 

 Należy stwierdzić, że stan wałów przeciwpowodziowych jest dobry. Ponadto prowadzone na 

bieżąco prace konserwacyjne, polegające na usuwaniu samosiejek drzew i krzewów z powierzchni 

skarp, czyszczenie koryt rzek z zatorów (osunięte skarpy, śmieci, obłamane gałęzie drzew) oraz 

sprzyjające warunki pogodowe, mają wyraźny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w tym obszarze. 

Widać to szczególnie na Leśnicy na terenie Wodzisławia Śląskiego. Nadal największym problemem 

we właściwym utrzymaniu rzek i cieków oraz urządzeń wodnych są ograniczone środki finansowe 

administratorów. Wiele robót w obrębie cieków współfinansowanych jest przez samorządy gminne.  

 Wszystkie stwierdzone usterki i niedociągnięcia, dotyczące bieżącego utrzymania oraz 

harmonogram prac konserwacyjnych, na obszarach objętych przeglądem, zostały szczegółowo 

omówione z administratorami rzek, cieków i urządzeń wodnych.   



 

Strona  9/11 

 

POWIATOWY MAGAZYN ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO                        

 

      W maju 2011 r. utworzony został Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego przy ulicy 

Raciborskiej 105 w Gorzycach – Osinach. Każdego roku na funkcjonowanie i zakup wyposażenia 

do magazynu, Powiat  Wodzisławski przeznacza kwotę  70 000,00 zł. Łącznie, z rezerwy celowej, 

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzonej na podstawie art. 26 

ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 

590 z późn. zm.), przekazanych zostało 210 000,00 zł. W 2012 r. Powiat otrzymał pomoc 

finansową, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z doposażeniem magazynu                  

w wysokości: Gmina Mszana – 7 500,00 zł, Gmina Lubomia – 8 000,00 zł, Gmina Godów  -                   

6 577,00 zł.  

         Aktualnie magazyn wyposażony jest w: 

1) zbiorniki na wodę pitną o poj.1200 l   -  4  szt., 

2) zapory p. pow. PCV napełniana wodą o ø 0,4 m x 25 mb -  5  szt., 

3) rzutki ratownicze z linką 25 mb    - 10 szt., 

4) kamizelki ratunkowe      - 10 szt., 

5) łóżka kwaterunkowo – polowe     - 40 szt., 

6) śpiwory – mumia       - 40 szt., 

7) buty gumowe wodery     - 47 par, 

8) peleryny przeciwdeszczowe (sztormiaki różne rozmiary) - 20 szt., 

9) folia zbrojona różne rozmiary    - 23 szt.,* 

10) worki        - 30000 szt., 

11) geowłóknina        - 4 800 m2, 

12) detektor prądu przemiennego**    - 1 szt., 

13) piły spalinowe STIHL**     - 3 szt., 

14) ubranie dla pilarza**      - 2 komplety, 

15) kamera termowizyjna**     - 1 szt., 

16) koce        - 60 szt., 

17) folia grubościenna do uszczelniania wałów   - 1500  m2.    

  

* po gradobiciu w dniu 10 czerwca 2013 r. z magazynu wydano 28 szt. folii; wykorzystano 20 szt.; uzupełniono zasoby magazynowe 
  o kolejne 15 szt. 
** w dyspozycji KP PSP 
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W 2013 r. pomoc finansową przekazała Gmina Lubomia – 8 000,00 zł, w trakcie 

przygotowywania są umowy z Gminą Gorzyce – 10 000,00 zł i Gminą Godów – 6 577,00 zł                     

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. 

 Przetaczające się w ostatnich latach przez teren powiatu wodzisławskiego silne burze,                         

z intensywnymi opadami deszczu, gradu i huraganowym wiatrem, niezbicie pokazują przydatność 

Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego. Zasoby magazynowe były wykorzystane 

dwukrotnie w związku ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi: w dniu 3 lipca 2012 r. na terenie 

gminy Gorzyce, gdzie podczas burzy uszkodzonych zostało w różnym stopniu 208 dachów 

budynków i bieżącym roku, w dniu 10 czerwca, kiedy silne gradobicie uszkodziło dachy 32 

budynków na terenie gminy Marklowice i Gorzyce.  Sprzęt specjalistyczny, będący w dyspozycji 

KP PSP, wykorzystywany jest na bieżąco podczas prowadzonych akcji ratowniczych. 

 

PODSUMOWANIE   

 

 Zagrożenia powodziowe na terenie Powiatu Wodzisławskiego, mimo występowania rzek                    

o znaczeniu międzynarodowym, minimalizują się. Wpływ na ten stan mają strategiczne inwestycje 

hydrotechniczne uzgadniane na poziomie krajowym przez zarządców i administratorów rzek                     

i cieków oraz działania lokalnych władz samorządowych. Istotne znaczenie w tym zakresie mają 

również działania dotyczące usprawniania przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego w ramach wdrażanego systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Wodzisławskim. 

Obejmuje on monitorowanie, przygotowanie sprzętowo – materiałowe oraz działania planistyczne 

związane z prognozowaniem rozwoju sytuacji, połączone z realizacją procedur reagowania                        

w czasie stanu zagrożenia powodziowego. Monitorowanie prowadzone jest przez Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego, które zapewnia w szczególności:  

1) stałe współdziałanie z dyspozytorami służb, inspekcji i straży lub innymi podmiotami,  

2) przekazywanie informacji kierującym działaniami,  

3) korzystanie z łączności przywoławczej,  

4) selektywne wywoływanie i alarmowanie podmiotów systemu wczesnego ostrzegania do 

działań ratowniczych, 

5) współdziałanie z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem 

zagrożeń, 

6) całodobowy przepływ informacji – dyżur w ramach PCZK pełnią dyspozytorzy KP PSP, którzy 

na bieżąco przekazują informacje pogodowe, hydrologiczne oraz ostrzeżenia meteorologiczne 

otrzymane z WCZK (drogą e-mail) do urzędów miast i gmin; na obszarze gminy 
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przekazywanie informacji do mieszkańców jest już obowiązkiem wójta (art. 19 ust. 5 ustawy                

o zarządzaniu kryzysowym). 

Dodatkowo, ostrzeżenia w formie sms do wójtów / burmistrzów / prezydenta i wskazanych 

przez nich pracowników, przekazywane są przez dyżurującego pracownika Wydziału 

Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego. 

 W ramach systemu wczesnego ostrzegania, na stornie internetowej Powiatu Wodzisławskiego 

(www.powiatwodzislawski.pl), wprowadzone zostały informacje dla mieszkańców o aktualnych 

zagrożeniach (umieszczono ikonkę, która po kliknięciu na nią, przekierowuje na stronę 

ostrzeżeniami), wykaz ważnych telefonów z obszaru zarządzania kryzysowego oraz harmonogram 

dyżurów pracowników Starostwa Powiatowego (taki sam harmonogram znajduje się na stanowisku 

dyspozytorskim w KP PSP).  
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