
         
Powód ź w Gminie Krapkowice – maj 2010r. 
 
Powódź to tragedia dla wielu ludzi, to objaw przewagi natury nad cywilizacją. 

Jeszcze nie zapomnieliśmy tragedii z 1997 roku, a tu znowu podobny kataklizm. Obie 
te tragedie jednak róŜnią się między sobą. Tegoroczna woda, w przeciwieństwie tej 
z 1997 r. rozlewała się powoli na szerszym obszarze. Niektóre gminy zostały zalane 
całkowicie w 100%. MoŜemy mówić o szczęściu, bo Ŝywioł w naszej gminie był 
bardziej łaskawy. Nie znaczy to jednak, Ŝe zaangaŜowanie słuŜb ratowniczych, ludzi 
dobrej woli oraz bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie akcji na ternie 
naszej gminy – Burmistrza i jego pracowników (nie wyłączając podległych jednostek 
gminnych) było mniejsze.  
 Inaczej moŜna było sądzić po lekturze artykułu zamieszonego w Nr 22 
„Tygodnika Krapkowickiego”, w rubryce Interwencje Czytelników pt. „Trudności 
i niedociągnięcia”. Czytając ten artykuł moŜna było odnieść wraŜenie, Ŝe jego autor  
siedząc przy telefonie bądź teŜ jeŜdŜąc po terenie powiatu krapkowickiego, zebrał 
stertę negatywnych opinii od osób poszkodowanych na temat funkcjonowania 
zaangaŜowanych w akcję ratowniczą instytucji, nie szczędząc sztabu 
antykryzysowego, który (jak pisze autor) cyt.” (…)miał koordynować wszystkie 
działania przeciwpowodziowe”. Skoro „miał” to znaczy, Ŝe nie spełnił swojego 
zadania – tak zinterpretuje sobie ten fragment tekstu jak nie kaŜdy, to prawie kaŜdy 
czytelnik. UŜywanie takich określeń jest krzywdzące w świetle ogromu pracy i 
poświęcenie wielu zaangaŜowanych w akcję osób, którzy odłoŜywszy bieŜącą pracę 
na bok, przez kilka dni z ogromnym poświęceniem oddali się pracy na rzecz 
powodzian. Mając na względzie wydźwięk artykułu naleŜy się czytelnikom garść 
rzetelnej informacji na temat pracy ludzi, którzy bezpośrednio byli zaangaŜowani w 
tych trudnych chwilach w pomoc na rzecz poszkodowanych.  
 Z ramienia Burmistrza Krapkowic nad całością spraw czuwało Gminne 
Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), na co dzień współpracujące z 
Wydziałem Spraw Obywatelskich, do kompetencji którego naleŜą działania 
antykryzysowe. Wydział ten z kolei sprawował rolę koordynatora wszystkich 
zaangaŜowanych słuŜb z ramienia Burmistrza ze słuŜbami Wojewody Opolskiego, 
StraŜy PoŜarnej, Policji, jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, Sanepidu itd. Z 
chwilą, kiedy ocena sytuacji w duŜym stopniu uprawdopodobniała zaistnienie 
powodzi StraŜ Miejska uprzedzała o tym fakcie roznosząc ulotki ostrzegawcze w 
kaŜdym miejscu potencjalnego zagroŜenia. Temu tez celowi słuŜyły zamieszczane 
bieŜąco na stronie internetowej informacje dla powodzian, czy teŜ apel Burmistrza 
Krapkowic do ludzi dobrej woli, licząc na róŜnoraką pomoc i wsparcie dla powodzian. 
JuŜ  we wtorek 18 maja 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 
rozpoczął działania mające na celu przygotowanie się do udzielania pomocy osobom 
poszkodowanym na skutek zalania falą powodziową. Od środy 19 maja słuŜby 
gminne udały się na kaŜdą ulicę, gdzie woda docierała do  domów. Pytali 
mieszkańców co im jest potrzebne i w miarę moŜliwości dowozili wskazane rzeczy. 
Udzielano jak najszerszej i jak najszybszej pomocy przyjmując w gminie i podległych, 
wyznaczonych jednostkach gminnych zgłoszenia od straŜaków, straŜy miejskiej, i 
samych poszkodowanych, którzy dzwonili równieŜ prosząc o dostarczenie 
Ŝywności  czy np. długich gumowców, na które było bardzo duŜe 
zapotrzebowanie. Pomoc ta była udzielana prawie natychmiast, gdyŜ gmina 
dysponuje dwoma „busami” do przewozu osób niepełnosprawnych a kontakt 
telefoniczny z gminnymi słuŜbami i kierowcami, którzy na bieŜąco robili zakupy 



pozwalał na sprawne i szybkie dotarcie do osób poszkodowanych. OPS kilkakrotnie 
przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy i jadłodajni Ośrodka 
dowoził gorące posiłki dla straŜaków - ochotników z Dąbrówki i  śywocic,  a takŜe dla 
poszkodowanych w powodzi mieszkańców śywocic i Otmętu. W  sytuacjach kiedy 
było to niemoŜliwe straŜacy dostarczali Ŝywność osobom odciętym od reszty miasta 
zwłaszcza docierali do osób chorych i starszych. Gmina przygotowała takŜe w 
porozumieniu z TBS ZGM Krapkowice kilkadziesiąt miejsc noclegowych w hotelu w 
hali sportowej dla osób ewakuowanych   oraz przygotowano tam dla tych osób 
posiłki. Z tej pomocy skorzystało 8 osób w tym dwoje dzieci. Kiedy woda zaczęła 
opadać  ustawiono ponad 20 kontenerów na zniszczone rzeczy, a następnie 
wywieziono ponad 200 ton odpadów, ponadto pracownicy dowozili  worki na śmieci 
oraz  rozpoczęli szacowanie strat w zalanych gospodarstwach domowych 
odwiedzając w pierwszej kolejności budynki mieszkalne celem przygotowania 
dokumentacji do wypłaty zasiłków rządowych dla osób i rodzin poszkodowanych .W 
tym samym teŜ czasie rozpoczęto wydawanie darów głownie środków czystości i 
Ŝywności,  pamiętając jednak, Ŝe do niektórych poszkodowanych trzeba te dary 
dostarczyć osobiście, gdyŜ z uwagi na wiek lub chorobę nie były w stanie sami tych 
darów odebrać. Na chwilę obecną wypłacono zasiłki  rządowe do wysokości 6 tys. zł 
41 rodzinom. Nadal wydawane są codziennie na bieŜąco dary dla powodzian a 
pracownicy socjalni przyjmują dalsze zgłoszenia od osób  poszkodowanych, z tym Ŝe 
w tej chwili  dotyczy to  poniesionych strat w sprzęcie gospodarstwa 
domowego, zalanych piwnic w budynkach mieszkalnych przez fale powodziową, 
jednakŜe  bez szkód będących następstwem wystąpienia  wód gruntowych.  

Przez cały czas trwania akcji, pracownicy Urzędu Miasta byli do dyspozycji 
mieszkańców, pełniąc w daniach od 15 maja do 26 maja całodobowe dyŜury i 
telefonicznie załatwiając wszystkie zgłoszone problemy związane z podstawieniem 
kontenerów na odpady stałe, a następnie z wywiezieniem ich na wysypisko,  
dostarczenie sprzętu pływającego, worków na piasek, wapna itp. Wydano m.in. 12 
tys. worków na piasek, 400 ton piasku,  2,5 tony wapna, 140 par ochronnych i 
rękawic i 200 m folii do ratowania wałów oraz 20 sztuk osuszaczy powietrza, których 
kilkanaście sztuk zakupiono w związku z zaistniałą w tym roku powodzią. Gminne 
Ochotnicze StraŜe PoŜarne wypompowywały wodę z piwnic i mieszkań. Ponadto 
zostały powołane zespoły do oceny stopnia podtopienia obiektów kubaturowych i 
budowli. Sporządzono 160 protokołów, docierając kaŜdorazowo na miejsce 
zdarzenia. Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska przygotował druki 
zgłoszenia strat i szkód w uprawach rolnych, które za pośrednictwem sołtysów 
dotarły do poszkodowanych rolników. Na dzień 01 czerwca br. wypełnione druki w 
liczbie 80 sztuk złoŜono w Urzędzie Miasta. Dane zawarte w przekazanych 
informacjach zostaną przez urzędników zweryfikowane w terenie przez powołane do 
tego celu komisje. PowyŜsze działania mają na celu przygotowanie danych 
słuŜących udzieleniu pomocy państwa dla poszkodowanych rolników. Zaznaczyć 
naleŜy, Ŝe przy ogromnym zaangaŜowaniu pracowników Urzędu Miasta w wyŜej 
opisane działania codzienna praca urzędu odbywała się bez zakłóceń. W tym 
trudnym okresie pracownicy obciąŜeni są całkowitą odpowiedzialnością za realizację 
zadań bieŜących jak chociaŜby dotyczących zbliŜających się wyborów prezydenckich 
oraz przygotowaniem powszechnego spisu rolnego.     

Z treści wypowiedzi Wojewody Opolskiego, umieszczonej w NTO z dnia 24 
maja br. dotyczącej oceny stanu przygotowań do powodzi odczytać moŜna, Ŝe 
Krapkowice były przygotowane na przyjęcie fali powodziowej w stopniu wyŜszym niŜ 
było to oczekiwane i po części  moŜliwe. 



Wracając do artykułu, o którym wspominam na wstępie, zacytowano tam 
spostrzeŜenie „uwaŜnej słuchaczki”  Radia Opole, która przekręciła moją wypowiedź 
z radia na Ŝywo, gdzie wytknąłem dziennikarzom, iŜ mało mówi się o Krapkowicach, 
chociaŜ u na w 1997 roku stan bezwzględny rzeki Odry był najwyŜszy, nie 
wspominając o dokonaniach lat minionych a tylko o sytuacji bieŜącej. Cytowanie 
niesprawdzonych informacji lub zafałszowanie ich poprzez niewłaściwą interpretację 
potwierdza fakt, Ŝe przez redakcje „Tygodnika Krapkowickiego” nie jest stosowana 
stara, łacińska maksyma „Audiator et altera pars”  co znaczy :” trzeba wysłuchać i 
drugiej strony”.  Brak tego zwyczaju, obowiązującego wśród osób reprezentujących 
szeroko pojęte media, mające ogromny wpływ w kształtowaniu wizerunku osób i 
rzeczywistości, w tym wypadku spowodował przekazanie czytelnikom TK 
nierzetelnych informacji. Znamiennym jest fakt, Ŝe do Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta w Krapkowicach, w najtrudniejszych momentach powodzi, gdzie 
telefony „rozgrzane” były do granic moŜliwości dodzwonili się dziennikarze z TVN, TV 
Opole, Polsatu, Radia Opole, Radia Vanessa i NTO. Niestety, naszego lokalnego TK 
nie moŜna zaliczyć do grona środków przekazu zainteresowanego bieŜącymi 
sprawami akcji powodziowej.  

Nie wykluczam, Ŝe mogły zaistnieć chwilowe utrudnienia w uzyskaniu 
natychmiastowego połączenia z moimi słuŜbami, jednakŜe mam teŜ przykłady na to, 
Ŝe niektóre osoby w przeciągu kilkunastu minut potrafiły uzyskać połączenie nawet 2-
3 krotnie. Mogły teŜ mieć miejsce inne niedociągnięcia, ale naleŜy podejść do tego ze 
zrozumieniem ze względu na specyfikę sytuacji. My, zaangaŜowani w akcję p. 
powodziową nie jesteśmy bowiem scenarzystami szybko następujących wydarzeń 
związanych z klęską powodziową i jej narastaniem – to czyni natura, nie mamy tyle 
czasu ile ma autentyczny scenarzysta, by ze spokojem i bez koniecznego pospiechu 
kreślić kolejną sekwencję do swojego scenariusza. Wystarczy odrobina chęci, dobrej 
woli, zrozumienia i umiejętności w ocenie zaangaŜowanych osób, niosących otuchę, 
pomoc, doradztwo w trudnych dla powodzian chwilach.  

Wszystkim słuŜbom, jednostkom, wolontariuszom, instytucjom, swoim 
pracownikom po raz kolejny  bardzo dziękuję za cięŜką pracę!   

 
 
       W imieniu wszystkich tych, 
                                                              którzy słuŜyli pomocą w czasie powodzi 
 

Piotr Solloch 
       Burmistrz Krapkowic 

 
 
 
Zał. 1. Zestawienie zalanych obiektów, 
       2. Zestawienie zniszczonych powierzchni dróg, 
       3, Zestawienie zalanych gruntów,        

   
 
 
 
 
 
 



Wykaz obiektów usługowych i zakładów na terenie miasta Krapkowice 
zalanych w czasie powodzi – maj 2010 
L.p. Firma Adres 
1. T. Han - Młyn Ul. Sądowa 19, Kr-ce 
2. J.Kopica, Hurtownia Materiałów 

Budowlanych „MARKUS” 
Ul. Ks. Koziołka 2, Kr-ce 

3. R. Biernacki, Stolarnia Ul. Ks. Koziołka 2,Kr-ce 
4. M.Mikuta, Warsztat Mechaniczny Ul. Ks. Koziołka 2, Kr-ce 
5. R. Zarek „ZETMOT” Auto-Części Ul. Ks. Koziołka 2, Kr-ce 
6. WroŜa-Mazur, Firma Usługowo-

Handlowa 
Ul. Ks. koziołka 2, Kr-ce 

7. E, Chroniewicz, Firma Transportowa Ul. Ks. koziołka 2, Kr-ce 
8. K.Syniszyn, Elektromechanik Ul. Ks. Koziołka 2, Kr-ce 
9. Stacja LPG Ul. Ks. Koziołka 2, Kr-ce 
10. A.Gabor Bauterm Ul. Ks. Koziołka 2, Kr-ce 
11. R. Grzywarczyk, Serwis opon Ul. Ks. Koziołka 2, Kr-ce 
12.  W.Filipowski Filplast Ul. Ks. Koziołka 4, Kr-ce 
13. Technika Grzewcza Ul. Ks. Koziołka 4, Kr-ce 
14. L. Drabik, Autoczęści Ul. Ks. Koziołka 4, Kr-ce 
15. STW Ul. Ks. Koziołka 4, Kr-ce 
16. Stacja benzynowa Shell Ul. Ks. koziołka 10a, Kr-ce 
17. T.Mucha Elektrownia Ul. Młyńska, Kr-ce  
18. Sp. j. Dela WGW Budynek Hotelowo-

usługowy 
Ul. Młyńska 3, Kr-ce 

19. U.Miłek, Ekosout, Ul. Kozielska 20, kr-ce 
20. Salon meblowy Ul. Kozielska 36, Kr-ce 
21. J. Lotz Pomińska,J.Pomiński, Sklep Ul. Kozielska 20, Kr-ce 
22. R.Garus, Dach-Met Ul. Kozielska 38, Kr-ce 
23. A.Olender skład opału Ul. Kozielska 20, Kr-ce 
24. A.Grabowska, Tawerna Ul. Kilińskiego 1, Kr-ce 
25. J. Zajączkowski, Bar Ul. Ks. Koziołka 14, Kr-ce 
26. „Night Club Luz” Ul. Ks. Koziołka, Kr-ce  
 
 
 
 
Zestawienie powierzchni dróg zniszczonych w trakcie powodzi 
 
Lp. Miejscowość Droga/ ulica Powierzchnia zalana 

w mb 
1. Rogów 

Opolski 
Parkowa – droga tłuczniowa 
Chrobrego  - asfaltobeton, tłuczeń 
Kościuszki -  asfaltobeton 

- 1000 
- 2400 
- 500 



2. Krapkowice Kozielska – asfalt 
Rodzinna – bloczki betonowe 
PrzybrzeŜna – asfaltobeton 
Głęboka – asfaltobeton, bloczki 
ŚcieŜka rowerowa przy ul. Ks. Koziołka 

- 800 
- 300 
- 500 
- 650 
- 300 

3. śywocice Kozielska – bloczki betonowe 
Krapkowicka - asfaltobeton 
Łąkowa – asfaltobeton 
Droga do śluzy- płyty betonowe 
Droga na baŜanciarnię – droga transportu 
drogowego 

- 100 
- 200 
- 450 
- 700 
 
- 1500 

4. Dąbrówka 
Górna 

Graniczna - tłuczniowa 
Droga transportu rolnego w kierunku 
Zimnic  

- 500 
- 1500 

5. Steblów Droga na Nowy Młyn - asfaltobeton, tłuczeń - 1500 
 
Place zabaw: śywocice, Krapkowice ul.Ks. Koziołka. 
 
 
Obiekty zalane podczas powodzi w maju 2010r. 

W tym Lp. Miejscowość 
(ulice) 

Ilość zalanych 
bud. 
mieszkalnych 

piwnice mieszkania 

Ilość garaŜy i 
bud. 
gospodarczych 

Obiekty 
usługowe i 
przemysłowe 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. śywocice 16 9 7 6 - 
2. Krapkowice 

Ul. Kozielska, 
Młyńska, 
Rodzinna, 
Sądowa, 
Rybacka, 
Głęboka, 
cegielnia 

33 17 16 23 10 

3. Krapkowice 
Chrobrego, Ks. 
Koziołka, 
Krótka, 
Krótka, Śluza,  

44 25 18 24 18 

4. Rogów 
Opolski 
Chrobrego 

2 2  2  

5. Krapkowice 
Kili ńskiego 

    1 

6. Razem 95 53 42 55 29 
 
 
 
 
 
 



Straty powstałe w wyniku powodzi 2010 r.  (Stan na dzień 09.06.2010 r.) 
 

L.p. Sołectwo Liczba zalanych i 
podtopionych 

gospodarstw rolnych 

Powierzchnia 
ogółem w ha 

Szacowana liczba 
padłych zwierząt 

2. Kórnica Brak danych 2,15 Brak danych 
 

9. Gwoździce 0 61,52 0 
 

6. śywocice 1 258,38 0 
 

7. śuŜela 0 229,07  0 
 

8. Steblów 0 0 
 

5. Pietna Brak danych 

 
52,36 

         Brak danych 
 

10. Rogów 
Opolski 

5 0 

11. Dąbrówka 
Górna 

0 

 
144,88 

0 

12.  Krapkowice 0 96,78 0 
 Razem 6 845,14 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic 
Data wytworzenia: 2010-06-15 



Informacja o działaniach OPS-u na rzecz powodzian 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach do dnia 15.06.2010r. wypłacił 50 
rodzinom poszkodowanym w powodzi zasiłki do 6 tys. na kwotę 241.100,00 zł. 
Wydano 5 rodzinom decyzje odmowne. 
Dwie rodziny z ul. Rodzinnej i Kozielskiej nie zgodziły się na wizytę pracowników 
socjalnych celem przeprowadzenia wywiadów i oszacowania szkód po powodzi. 
 
Do dnia 15.06.2010 wydano dary od niŜej wymienionych sponsorów z których na 
bieŜąco korzystają nie tylko osoby uprawnione do zasiłku do 6.000,00 zł., ale równieŜ 
osoby, które miały zalane piwnice. 
 

1.) Stowarzyszenie „Dziecko” we współpracy z PCPR w Gostyniu i 

Stowarzyszeniem „Powiat Gostyń24” – woda butelkowa, Ŝywność, śr. 

czystości, odzieŜ robocza, koce i pościel – łącznie 24 tony darów. 

2.) „Społem” PSS Krapkowice – środki czystości 

3.) Opolski Zarząd Okręgowy PCK – kołdry i odzieŜ 

4.) PKPS Krapkowice – 100 kg makaronu 

5.) Interline Piotr Kroplewski z Wrocławia – środki czystości i ręczniki 

6.) Pracownicy Feliny Polskiej w Łasku (woj. Łódzkie) – środki czystości, 

materiały opatrunkowe, woda 

7.) Lidl Krapkowice – środki czystości 

8.) Dary ze zbiórek w supermarketach ZHP – Ŝywność i środki czystości 

9.) Pomoc osób prywatnych – mieszkańców Krapkowic – odzieŜ uŜywana 

 
Jest zapowiedziana pomoc w formie drewna opałowego dla 15 rodzin 
dotkniętych powodzią z Nadleśnictwa Prószków i 15 rodzin z Nadleśnictwa 
Strzelce Op. 
 
Pomoc finansowa (środki wpłacone na konto pozabudŜetowe). 

1.) Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. – w wys. 10.000,00 zł. 

Wypłacono 12 rodzinom w dniu 11.06.2010r. 

2.) Pomoc finansowa ze zbiórki ZHP – 4.196,46 zł. 

3.) Pomoc osób prywatnych z powiatu krapkowickiego łącznie: 660,00 zł. 

 
Obecnie o pomoc w formie zasiłków celowych do 20.000,00 zł. złoŜyło wnioski 23 
rodziny, a do 100.000,00 zł. 7 rodzin. 
 
 

 
 
 

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marlena Kornaś – Kierownik OPS Krapkowice 
Data wytworzenia: 2010-06-15 


