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W tym roku mija 12 lat od powodzi stulecia. W lipcu 1997 roku powódź zniszczyła
60 proc. Raciborza. Przepływające wody przekroczyły dopuszczalne normy. Zniszczonych
zostało wiele obiektów hydrotechnicznych, zwłaszcza obwałowań. Zanotowano ogromne
straty materialne. Straty moralne są nie do oszacowania. Zalanych zostało 4,5 tys. hektarów
ziemi . Powódź dotknęła 1450 rodzin. Woda zalała 800 mieszkań w domach wielorodzinnych
i 650 domów jednorodzinnych. Wdarła się też do 23 placówek oświatowych i 16 instytucji
publicznych. Zniszczonych zostało wiele odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Odra
zalała oddaną kilka miesięcy wcześniej do użytku nową oczyszczalnię ścieków. Znaczące
straty poniósł Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dotkliwie odczuli straty rolnicy, zwłaszcza
z dzielnicy Płonia. Najwięcej strat materialnych poniósł jednak przemysł: byłe Zakłady
Elektrod Węglowych (obecnie SGL Carbon) i Raciborska Fabryka Kotłów oraz wiele
mniejszych firm

zlokalizowanych w strefie zalewowej. Straty poniosło też Archiwum

Państwowe na Ostrogu.
Już w pierwszych dniach po powodzi docierała do miasta pomoc humanitarna. Sztaby
pomocy powodzianom wydawały: wodę mineralną, żywność, środki dezynfekujące, a także
kołdry, koce, ubrania. Pomocy powodzianom udzielali sami mieszkańcy Raciborza, którzy
nie zostali poszkodowani przez wielką wodę. Dzięki wydatnej pomocy firm, instytucji,
urzędów, stowarzyszeń oraz osób prywatnych z kraju i zagranicy, kilka miesięcy po powodzi
udało się przywrócić w miarę normalne życie w mieście. Dary w ramach pomocy napływały
do Raciborza do końca 1997 rok oraz w roku następnym.

Z chwilą ustąpienia wody władze miasta, mieszkańcy, wolontariusze oraz podmioty
gospodarcze przystąpiły do intensywnych prac związanych z szacowaniem strat i usuwaniem
skutków powodzi. W okresie od lipca 1997 do końca 2002 r. na prowadzenie akcji
powodziowej, likwidację skutków powodzi oraz ochronę przeciwpowodziową wydatkowano
łącznie 54.165.264 zł.
Po powodzi w 1997 r. Raciborzu przystąpiono do odbudowy i modernizacji
zniszczonych wałów i urządzeń wodnych. W chwili obecnej są one podwyższone
i zbudowane według najnowszej technologii. Wyremontowano przepompownie, kanalizację
burzową i wyloty do rzeki Odry. Bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej
był remont śluzy przy „Rafako”

zamykającej przepływ wody Odrą Śródmiejska

i skierowanie jej do kanału Ulga. Odbudowano również Suchy Dok w Studziennej
ograniczający przepływ wód deszczowych z pól w rejonie Samborowic i Wojnowic.

W

grudniu 1997 r., przy wsparciu Banku Światowego, Racibórz przystąpił do

projektu likwidacji skutków powodzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na program
„Prewencja i Ograniczenie Zagrożenia Powodziowego”. Efektem

było opracowanie

Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Miasta
Racibórz. Otrzymana pomoc finansowa z Banku Światowego pozwoliła rozbudować
i zmodernizować system ostrzegania i alarmowania ludności. W chwili obecnej na terenie
strefy zalewowej miasta zamontowanych jest 11 elektronicznych syren alarmowych. W 2009
roku miasto w ramach EWT otrzymało

dofinansowanie na rozbudowę i modernizacje

systemu ostrzegania i alarmowania w wysokości 35 tyś EUR. W ramach tego przedsięwzięcia
planuje się zakup 5 dodatkowych syren elektronicznych, stacji meteo oraz zakup nowoczesnej
centrali sterującej. System ten umożliwia przekazywanie komunikatów słownych w czasie
wystąpienia zagrożenia związanego z katastrofami, klęskami żywiołowymi i innymi
nadzwyczajnymi zagrożeniami ludności i środowiska. Podpisane w ramach tego projektu
porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach z Miastem Bohumin otworzyło nam dostęp do aktualnych danych
o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych występujących w dorzeczu górnej Odry
na terytorium Republiki Czeskiej. Miejski system ostrzegania i alarmowania w przypadku
wystąpienia zagrożenia będzie uzupełniany przez lokalne środki masowego przekazu.
Porozumienia w tym zakresie Miasto Racibórz podpisało z Radiem” Vanessa” 100,3 FM oraz

Raciborską Telewizją Kablową. Również pojazdy Straży Miejskiej są wyposażone
w przewoźne syreny elektroniczne.
Istotnym elementem ochrony przeciwpowodziowej w Raciborzu było uruchomienie
w 2001 roku Powiatowego Systemu Łączności Radiowej, który ma za zadanie zapewnienie
wymiany informacji i koordynacji działań służb ratowniczych i jednostek współdziałających
oraz gmin z całego powiatu. Użytkownikami sieci łączności radiowej oprócz wcześniej
wymienionych są jednostki organizacyjne podlegle Prezydentowi Miasta Racibórz, służby
komunalne, większe zakłady przemysłowe zlokalizowane w strefie zalewowej oraz osoby
funkcyjne i zespoły ewakuacji. Na wyposażeniu służb miejskich znajduje się 50
radiotelefonów

stacjonarnych

i

przenośnych.

W

ramach

zaopatrywania

miasta

w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych utworzono magazyn
przeciwpowodziowy, na wyposażeniu którego znajduje się miedzy innymi
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ratowniczo-ewakuacyjnych z osprzętem oraz agregaty prądotwórcze i inny sprzęt niezbędny
do prowadzenia działań ratowniczych. Ponadto opracowano plan ewakuacji ludności,
zwierząt i maszyn rolniczych z terenów zalewowych. W ramach tego programu wytypowano
odpowiednie obiekty na przyjęcie ludności, służb ratowniczych, zwierząt oraz parkingi na
samochody osobowe i maszyny rolnicze. Mapki ewakuacji dostarczono mieszkańcom
terenów zalewowych w specjalnych apteczkach pierwszej pomocy.
Miasto postawiło również na edukację społeczeństwa. W tym celu opracowano
ilustrowane broszury, które zostały wydane w postaci komiksów i rozpowszechniane wśród
uczniów szkół podstawowych na terenie miasta przy wydatnej pomocy Tygodnika „Nowiny
Raciborskie”. Również młodzież gimnazjum została objęta programem upowszechniania
profilaktyki przeciwpowodziowej. W tym celu zrealizowano 4 filmy edukacyjne w oparciu
o „Instrukcję na wypadek powodzi” podejmujące problematykę ochrony mienia i ewakuacji.
Filmy te zostały przedstawione w telewizji kablowej oraz w szkołach. W ramach profilaktyki
przeciwpowodziowej istotną role odgrywa strona internetowa poświęcona miedzy innymi
problematyce przeciwpowodziowej i ochronie ludności. Na stronie tej można znaleźć wiele
informacji dot. ochrony przeciwpowodziowej, zaleceń na wypadek powodzi oraz innych
zagrożeń mogących wystąpić na terenie miasta.
W latach 2008-2009 wydano łącznie 4500 egzemplarzy informatora „Zalecenia na wypadek
powodzi”. Prowadzone są corocznie szkolenia zespołów zarządzania kryzysowego urzędu

oraz podmiotów biorących udział w reagowaniu na rożnego rodzaju zagrożenia na terenie
miasta.
W dniach 22-24 września 2009 r. Miasto Racibórz przy współudziale Starostwa Powiatowego
organizowało na terenie miasta ćwiczenia przeciwpowodziowe. Głównym celem ćwiczeń
było

doskonalenie zasad współdziałania służb kryzysowych

jednostek samorządu

terytorialnego ze służbami ratowniczymi w zakresie ewakuacji ludności z zalanych terenów
oraz sprawdzenie organizacji łączności pomiędzy ćwiczącymi służbami. W ćwiczeniach
brały udział podmioty ochrony ludności z terenu miasta, służby inspekcje, straże z terenu
miasta i powiatu raciborskiego oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej, ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR oraz WOPR. Jednostki te wspólnie
prowadziły

w czasie powodzi ewakuację mieszkańców

z zalanych dzielnic Raciborza.

W części praktycznej ćwiczeń realizowano między innymi zadania związane z ewakuacją
ludności z zalanych terenów przy użyciu śmiglowca, łodzi ewakuacyjnych oraz neutralizacji
środków stwarzających zagrożenie dla środowiska.
22 czerwca 2007 r. w Raciborzu zorganizowano konferencję popularno – naukową „10 lat
po powodzi na Odrze. Racibórz 1997 – 2007”.
Konferencja poświęcona była ochronie przeciwpowodziowej dorzecza Górnej i Środkowej
Odry, a jej organizatorami byli Urząd Miasta Racibórz oraz Powiat Raciborski. Honorowy
patronat nad konferencją objął Minister Środowiska.
W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spotkanie było okazją do
przedstawienia bilansu powodzi z 1997 roku, ale również pozytywnych zmiany, jakie zaszły
zarówno w odbudowie poszczególnych miast czy systemie ochrony przeciwpowodziowej.
Powyższe działania, choć co do celowości uważam za bardzo słuszne , nie zastąpiły i
nie zastąpią rozwiązań technicznych, jakie powinny być wykonane w dorzeczu górnej Odry,
bo w takim właśnie wymiarze należy widzieć i rozwiązywać problemy zagrożeń Raciborza
oraz miast i gmin nadodrzańskich położonych w górnym i środkowym odcinku rzeki.
Powódź w 1997 r. dokonała pełnej weryfikacji systemu ochrony przeciwpowodziowej
w górnej i środkowej Odrze. System ten do dzisiaj tworzą obwałowania rzeki, zbiorniki
retencyjne na terenie Republiki Czeskiej, kanały ulgi, poldery oraz inne obiekty

hydrotechniczne. Jednym z ważniejszych kierunków działań podejmowanych w kraju i w
województwie była i nadal jest budowa zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Odrze.
W ramach Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji, w roku 2002 została
dokończona budowa polderu Buków wraz z nowym mostem w Krzyżanowicach. Polder
docelowo ma stać się częścią wielozadaniowego zbiornika wodnego Racibórz. Ta inwestycja
wymaga jak najszybszego jej rozpoczęcia ponieważ jest kluczowym elementem Programu
dla Odry 2006, czyli kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego nadodrzańskich
gmin.

