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Słowo wstępne Starosty Poznańskiego, Pana Jana Grabkowskiego 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 Jako Starosta Poznański, jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu. Zadanie to traktuję bardzo powaŜnie. Osobiście nadzorowałem 
budowę systemu zarządzania kryzysowego, który przyczynia się do zwiększania 
skuteczności działań ratowniczych powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. Utworzenie 
całodobowego centrum monitorowania zagroŜeń, niezaleŜnego systemu łączności 
radiowej, utworzenie i wyposaŜenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, 
a takŜe cykliczne organizowanie ćwiczeń umoŜliwiających spójne działanie słuŜb, 
inspekcji i straŜy, przyniosło efekt w postaci skutecznych i profesjonalnych działań 
ratowniczych podczas tegorocznej powodzi. Powiat Poznański wspiera takŜe 
finansowo zakup wyposaŜenia dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy 
Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu, jednostek Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych. W latach 2000 - 2010 wydatki finansowe na rzecz szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (Policja, StraŜ PoŜarna, OSP, Zarządzanie 
Kryzysowe, Obrona Cywilna, StraŜ Graniczna, Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa  
i Porządku) wyniosły ponad 5.000.000,00 zł. Podejmowane przez lata działania 
organizacyjne jak i zaangaŜowanie finansowe przyczyniły się do maksymalnego, 
moim zdaniem, ograniczenia skutków zagroŜenia powodziowego na terenie Powiatu 
Poznańskiego. 

Pragnę wyrazić nadzieję, Ŝe prezentowane opracowanie, poświęcone 
tegorocznej powodzi oraz lokalnym podtopieniom powstałym w wyniku ulewnych 
opadów deszczu, będzie przydatne dla wszystkich zainteresowanych instytucji,  
a zawarte w nim uwagi i spostrzeŜenia przyczynią się do jeszcze lepszego 
zabezpieczenia osób i mienia przed skutkami Ŝywiołu powodzi i ulewnych opadów.    
 Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangaŜowanym  
w działania przeciwpowodziowe, w tym w szczególności władzom i pracownikom 
nadwarciańskich gmin Powiatu, druhom Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, straŜakom 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, funkcjonariuszom Policji, członkom Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, obsadzie Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, wolontariuszom, 
śołnierzom Wojska Polskiego, właścicielom i pracownikom firm prywatnych. Dzięki 
ich pracy, w ocenie specjalistów, Powiat Poznański skutecznie stawił czoła zagroŜeniu 
powodziowemu.  
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1. Wstęp. 
 

Wykonanie studium jest spełnieniem postulatów  zgłaszanych  podczas akcji 
powodziowej latem 2010 roku przez mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz 
wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli gmin na posiedzeniach 
podsumowujących jej przebieg . Jest to bardzo interesujący materiał przede wszystkim  
dla mieszkańców powiatu poznańskiego i równieŜ dla przedstawicieli słuŜb 
kryzysowych, specjalistów od planowania przestrzennego, meliorantów oraz 
pracowników administracji. 

Zaistniała pilna potrzeba wykonania opracowania, które stanowi zbiór 
informacji o przebiegu zjawiska i zawiera dane dotyczące spodziewanych byłych  
i istniejących zagroŜeń, ocenę skuteczności podjętych działań, oszacowanie strat 
powodziowych w poszczególnych gminach i kosztów akcji. Istotne są równieŜ 
przedstawione w pracy studia przypadków jako ocena działań w specyficznych 
warunkach. Opracowanie ma ogromne znaczenie dla tworzenia jeszcze bardziej 
efektywnego systemu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych na postawie wykorzystania 
doświadczeń z powodzi w 2010 roku. 

Praca została wykonana na podstawie ścisłego odtworzenia dokumentów 
przesyłanych przez gminy i dokumentów Starosty Poznańskiego. Zarządzanie 
kryzysowe w czasie wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-
meteorologicznych zawsze koncentruje się na najniŜszych poziomach kierowania 
akcją (miasta, gminy, pojedyncze obiekty o szczególnym znaczeniu). Dlatego analiza 
materiałów wypływających z tych źródeł stanowi podstawową informację niezbędną 
do oceny działania zarządzania kryzysowego i jego modyfikacji i usprawnień. W wielu 
przypadkach zachowano oryginalną treść informacji uzyskiwanych w trakcie akcji. 
 
 Za pomoc przy tworzeniu niniejszego opracowania autorzy pragną serdecznie 
podziękować pracownikom gmin: Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Komorniki, Luboń, 
Czerwonak, Murowana Goślina, funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji  
w Poznaniu i Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu,  
a w szczególności Panom: Ryszardowi Grześkowiakowi, Panu Krzysztofowi 
Kaczmarkowi, Remigiuszowi Motyckiemu, Stanisławowi Wronie, Romanowi 
Golińskiemu, Leszkowi Kwiatkowskiemu, Krzysztofowi Wojciechowskiemu, 
Tadeuszowi Stenclowi. Dzięki ich pomocy moŜliwe było uzyskanie szczegółowej 
informacji na temat podejmowanych przez te podmioty działania, a takŜe 
dokumentacji fotograficznej co umoŜliwiło pełne przedstawienia prowadzonej  
w Powiecie akcji przeciwpowodziowej.    
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2. Obiekty ochrony przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Poznańskiego: 
 

Wykaz obiektów czynne j i biernej ochrony przed powodzią.  

Jedynym obiektem czynnej ochrony przeciwpowodziowej na terenie Powiatu 
Poznańskiego jest zbiornik retencyjny Kowalskie na rzece Głównej. Powierzchnia 
zbiornika równa jest 203,0 ha. Pojemność całkowita zbiornika wynosi 6,00 mln. m3. 

 

Fot. Zbiornik retencyjny Kowalskie. 

 

     NajwaŜniejszym obiektem czynnej ochrony przeciwpowodziowej nie leŜącym na 
terenie powiatu poznańskiego, mającym jednak znaczący wpływ na kształtowanie się 
zagroŜenia powodziowego w dolinie rzeki Warty na terenie powiatu poznańskiego jest  
Zbiornik Jeziorsko.  

 

Charakterystyczne parametry Zbiornika Jeziorsko. 

 

Całkowita 202,80 

UŜytkowa 172,60 

Max. 
Piętrzenie 121,00 
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               Wykaz i charakterystyka wałów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu.  

                             

Rzeka Gmina 
Km biegu rzeki 

 

Długość 
wałów 
[m] 

Obszar chroniony przez 

obwałowanie 

Rzędne korony

[m n.p.m.] 
UWAGI Wła ściciel 

Warta Mosina 265+900 ÷ 
264+820 

1400 

Część zabudowań wsi 
Rogalinek, zabytkowy 

kościół, cmentarz, 
przedszkole, ogrody 

działkowe 

61,9 (km 
264+450) 
61,73 (km 
265+000) 

 WZMiUW 

Warta Komorniki 
258+480  ÷ 
258+050 8901 

Tereny czyszczalni 
ścieków w Łęczycy 

 
  

Obwałowanie 
naleŜy podnieść 
o min 0,5m oraz 

uszczeln ić 

Oczysz. 
Ścieków 

Warta Luboń 
251+350  ÷  
250+680 

7502) 

Część zabudowań wsi 
Stary Luboń, stadion 

sportowy, dom kultury, 
ujęcie wody dla miasta 
Poznania, zadrzewienia 

 
Obwałowanie 

naleŜy podnieść 
o min 0,5m 

oraz uszczelnić 

Aquanet 
S.A. 

Warta Czerwonak 
236+950  ÷   
235+250 1500 

Centralna oczyszczalnia 
ścieków dla miasta 

Poznania, 
brak zabudowań, 

zadrzewienia 

  
Aquanet 

S.A. 

1)    długość obwałowań oczyszczaln i ścieków w Komornikach 
2)    całkowita długość obwałowania, z której część (650 m) leŜy w granicy miasta Poznani



Wykaz najwaŜnie jszych budowli piętrzących.  

  

Najbardziej istotnymi w sterowaniu obiegiem wody w zlewni są budowle piętrzące.  

W poniŜszej tabeli zamieszczona  charakterystyki największych jazów na rzekach i ciekach 

powiatu poznańskiego. 

 

Lp. 

Nazwa rzeki 
Nazwa jazu 
Miejscowość 

Km cieku 

Długość 
stanowiska 
Ponur/ 
Poszur 

Poziom 
wody przy 
normalnym 
pię trzeniu 

[cm] 

Światło jazu 

M [m] 

Ilość 
przęseł 
[szt.] 

Konstrukcja 
Zamknięć 

1 

Cybina 

   jaz nr 1  

Antoninek 

9+130 

6/14 115 5,0 2 zasuwy 

2 

Cybina 

   jaz nr 2  

Kostrzyn 

33+100 

5/9 340 1,5 1 zasuwy 

3 

Kanał Mosiński 
jaz ze stopniem 
      nr 4 

Bolesławiec 
8+820 

10/24 275  13,0 5 zasuwy 

 4 

Samica Stęszewska 

Jaz nr 1 

Podłoziny km 
23+680 

4/6 168 3,5 2 
zasuwy 

 5 

Główna 

jaz nr 4 *) 

Wierzenica 

10+510 

6/10 235 5,0 2 
szandory 

 
Źródło: Dane uzyskane z Inspektoratu Przeźmierowo  (WZMiUW w Poznaniu). 

 

3. Hydrografia Powiatu Poznańskiego. 

3.1. Opis ogólny. 

Główną osią hydrograficzną powiatu jest Warta, przyjmująca na jego terenie cztery większe 

dopływy: Cybinę, Koplę, Głównę i Kanał Mosiński. WaŜnym elementem w krajobrazie są jeziora. 

Największe grupują się w ciągach rynien polodowcowych: Kórnicko-Zaniemyskiej, Łódzko-

Dymaczewskiej, Niepruszewsko-Strykowskiej; ponadto liczne występują w ciągu dolin Cybiny  
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i Główny. Najwięcej jezior znajduje się na terenie gmin: Pobiedziska (20), Murowana Goślina (17) 

i Stęszew (10). Z 71 zbiorników wodnych powiatu najpiękniejsze jest Jezioro Góreckie, połoŜone 

na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dodatkowo krajobraz wzbogacają stawy 

wiejskie, dworskie i liczne oczka wodne .Na kształtowanie wielkości przepływów maksymalnych  

w zlewniach największy wpływ maja sposób zagospodarowania zlewni oraz jej ukształtowanie.  

W pierwszym przypadku znacznie rośnie w ostatnich latach wpływ procesów urbanizacyjnych, 

obecną wielkość i zasięg obszarów zurbanizowanych na obszarze powiatu poznańskiego ilustruje 

mapa hydrograficzna ( rys. 5), drugim czynnikiem jest ukształtowanie terenu przedstawione na 

mapie ( rys 6 ). 

 

 

 

Rys. 5  Mapa hydrograficzna Powiatu Poznańskiego.  
Źródło: Biprowodmel – Poznań. 
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Rys.6  Mapa ukształtowania powierzchni obszaru Powiatu Poznańskiego. 
Źródło: Piotr Kowalczak i inni ( Program   ochrony środowiska Powiatu Poznańskiego). 
 
 

3.2. Charakterystyka głównych cieków Powiatu Poznańskiego. 

3.2.1 Warta. 
 

Charakterystyka ogólna zlewni. 
 
     Warta jest trzecią co do wielkości rzeką w Polsce. Stanowi ona najdłuŜszy dopływ Odry. Źródła 
rzeki są zlokalizowane w miejscowości Kromołowo (okolice Zawiercia)na wysokości 384 m n.p.m. 
Uchodzi do Odry w Kostrzyniu na wysokości 12 m n.pm. Jej długość wynosi 808 km.  Spadki rzeki 
na poszczególnych odcinkach jej biegu są następujące: 
        Spadek w górnym biegu        = 1,02-0,80 ‰ 
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        Spadek w środkowym biegu  = 0,60-0,43 ‰ 
        Spadek w dolnym biegu         = 0,27-0,13 ‰ 
        Powierzchnia dorzecza Warty  = 54529 km². 
  Rzeka Warta płynie przez następujące województwa: śląskie, łódzkie, wielkopolskie, 
lubuskie. Większe dopływy Warty to : Liswarta, Prosna, Obra, Ner, Wełna, Noteć. NajwaŜniejsze 
dopływy na terenie powiatu poznańskiego to Kopla (Kopel), Cybina, Główna, Wirynka, Samica 
Kierska, Sama i Kanał Mosiński. Większe miasta prze które przepływa to: Zawiercie, Myszków, 
Częstochowa, Sieradz, Koło, Konin, Pyzdry, Śrem, Poznań, Oborniki, Międzychód, Gorzów 
Wielkopolski, Kostrzyn, Rogalin, Warta. 
       Na obszarze Powiatu Poznańskiego (ściślej od Mosiny do Obornik) Warta przepływa  
w kierunku północnym przez strefę pagórków morenowych, łącząc przełomową doliną o szerokości 
2-4 km Pradolinę Warciańsko-Odrzańską z Toruńsko-Eberswaldzką. Środkowa część przełomu jest 
zabudowana od tysiąca lat, a bieg rzeki w obrębie stolicy Wielkopolski całkowicie uregulowany.  
W początkowej fazie przełomu przed Poznaniem kilkukilometrowy odcinek Warty przebiega przez 
jeden z najstarszych w Polsce obszarów o najwyŜszej kategorii ochrony - Wielkopolski Park 
Narodowy. Chroni on malowniczy krajobraz polodowcowy (moreny, ozy, drumliny) oraz dziesięć 
jezior róŜnych typów, które, podobnie jak starorzecza Warty, zamieszkuje wiele rzadkich gatunków 
flory i fauny. Tworzy liczne meandry i przełom pod Poznaniem (częściowo w Wielkopolskim 
Parku Narodowym). Przed Rogalinem duŜy powierzchniowo rezerwat leśny chroni w starorzeczu 
Warty miejsca lęgowe czapli siwej, a w pałacowym parku oraz na pobliskich łąkach zalewowych 
nad Wartą podlega ochronie skupisko ponad 1200 starych dębów, jedno z największych w Europie. 
Wszystko to wchodzi w skład Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 
   Budowa geologiczna zlewni Warty w granicach Powiatu Poznańskiego jest zróŜnicowana. Od 
Kanału Szymanowskiego do Wirenki w budowie zlewni dominują gliny zwałowe i piaski, a dolina 
rzeki zawiera liczne starorzecza. W dalszym odcinku rzeki od ujścia Kropli do granic Powiatu 
dominują gliny zwałowe. W dolinie rzeki występują piaski zwałowe i aluwia. Szczególnie w dolnej 
części rozpatrywanego odcinka rzeki występują iły. 
 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 

Przepływy [m3/s] i odpływy jednostkowe [l/s/km2) charakterystyczne dla posterunków 
wodowskazowych na Warcie (obliczone dla okresu 1951-1980). 

Przekrój: Śrem                                                                      A= 22 434,2 km2 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka 

Nazwa 
profilu 

Q/q 
R L Z R L Z 

 
Warta 

 
Śrem 

SN 
SS 
SW 

34,752 
98,43 
314,56 

39,486 
76,29 
157,30 

45,048 
120,97 
317,89 

1,56 
4,39 
14,02 

1,76 
3,40 
7,01 

2,01 
5,39 
14,17 

Przekrój: Luboń                                                  A = 25 296,5 km2 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka Nazwa profilu Q/q 

R L Z R L Z 

 
Warta 

 
Luboń 

SN 
SS 
SW 

33,030 
98,98 
316,21 

38,378 
75,16 
154,97 

46,183 
123,48 
306,52 

1,31 
3,91 
12,50 

1,52 
2,97 
6,13 

1,83 
4,88 
12,12 
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Przekrój: Poznań - Most Rocha                              A = 25 919 km2 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka Nazwa profilu Q/q 

R L Z R L Z 

 
Warta 

 
Poznań – most 

Rocha 

SN 
SS 
SW 

33,6 
101,0 
356,0 

40,8 
76,7 
177,0 

47,1 
126,0 
346,0 

1,34 
3,90 
13,74 

1,57 
2,97 
6,83 

1,82 
4,86 
13,35 

Przekrój: Bolechowo                                                   A = 26 358,8 km2 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka Nazwa profilu Q/q 

R L Z R L Z 

 
Warta 

 
Bolechowo 

SN 
SS 
SW 

34,641 
103,42 
331,68 

40,251 
78,54 
162,6 

48,452 
129,02 
324,42 

1,31 
3,90 
12,50 

1,52 
2,96 
6,13 

1,83 
4,86 
12,2 

Przekrój: Oborniki                                  A = 26 789,4 km2 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka 

Nazwa profilu Q/q 
R L Z R L Z 

 
Warta 

 
Oborniki 

SN 
SS 
SW 

37,561 
105,94 
320,29 

43,051 
80,45 
165,37 

49,263 
132,17 
309,49 

1,40 
3,95 
11,96 

1,61 
3, 

6,17 

1,84 
4,93 
11,55 

 
Źródło: opracowanie autora.  
 

Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia [m3/s] obliczone 
dla przekrojów Śrem, Luboń. Poznań – Most Rocha, Bolechowo, Oborniki, na podstawie danych z 
okresu 1951-1980. 

Przekrój: Śrem                                        A = 22 434,2 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 951,41 550,02 974,73 
5 703,60 393,18 714,79 

 

Śrem 10 591,68 324,93 599,26 

Przekrój: Luboń                                          A = 25 296,5 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 1003,45 505,31 1025,69 
5 726,41 366,05 743,66 

 
Luboń 

10 605,20 305,12 620,27 
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Przekrój: Poznań - Most Rocha                         A = 25 910,9 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 1027,79 517,69 1050,59 
5 744,02 375,01 761,73 

 
 

Poznań Most 
Rocha 

10 619,87 312,59 635,35 

Przekrój: Bolechowo                                      A = 26 358,8 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 1051,96 530,39 1075,28 
5 761,56 384,19 779,69 

 
Bolechowo 

10 634,51 320,22 650,37 

Przekrój: Oborniki                               A = 26 789,4 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 949,79 541,00 982,31 
5 699,33 391,69 723,35 

 
Oborniki 

10 586,21 326,36 606,40 
 

Przekrój: Śrem                                        A = 22 434,2 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 951,41 550,02 974,73 
5 703,60 393,18 714,79 

 

Śrem 10 591,68 324,93 599,26 

Przekrój: Luboń                                          A = 25 296,5 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 1003,45 505,31 1025,69 
5 726,41 366,05 743,66 

 
Luboń 

10 605,20 305,12 620,27 

Przekrój: Poznań - Most Rocha                         A = 25 910,9 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 1027,79 517,69 1050,59 
5 744,02 375,01 761,73 

 
 

Poznań Most 
Rocha 

10 619,87 312,59 635,35 

Przekrój: Bolechowo                                      A = 26 358,8 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 1051,96 530,39 1075,28 
5 761,56 384,19 779,69 

 
Bolechowo 

10 634,51 320,22 650,37 
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Przekrój: Oborniki                               A = 26 789,4 km2 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 949,79 541,00 982,31 
5 699,33 391,69 723,35 

 
Oborniki 

10 586,21 326,36 606,40 
Źródło: opracowanie autora.  
 

Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 

Na obszarze Powiatu Poznańskiego brak jest posterunków wodowskazowych na Warcie, ale 
połoŜone w najbliŜszym sąsiedztwie wodowskazy (Śrem, Poznań, Oborniki) są wystarczające dla 
potrzeb oceny sytuacji hydrologicznej na odcinku rzeki na obszarze Powiatu Poznańskiego. 
  Posterunki wodowskazowe (leŜące poza obszarem Powiatu Poznańskiego), z których 
obserwacje są podstawą do oceny sytuacji hydrologicznej na rzece Warcie dla powiatu 
poznańskiego. Wyniki obserwacji z  powyŜszych  posterunków wodowskazowych są wystarczające 
dla potrzeb prognoz i ostrzeŜeń hydrologicznych dla Powiatu Poznańskiego. 
 

Kilometr 
rzeki 

Rzędna zera 
wodowskazu 

Powierzchn
ia zlewni 

Stany  Posterunek Rzeka 

km m n.p.m. km2 ostrzegaw-
czy 

alarmowy 

Śrem Warta 292,0 57,84 22 434,0 400 450 
Poznań Most 
Rocha 

Warta 
243,8 49,46 25 911,0 400 450 

Oborniki Warta 206,3 42,00 26 789,0 470 420 
Źródło: Podział Hydrograficzny Polski  IMGW Warszawa 1988. 
 
 

3.2.2 Kanał Mosiński. 
 

Charakterystyka ogólna zlewni. 
 

Kanał melioracyjny (skanalizowana odnoga rz. Obry) odprowadzający wody górnej Obry  
i Mogielnicy (poprzez kanał Prut) do Warty. Jest to jeden z czterech (jedyny północno-wschodni) 
tzw. Kanałów Obrzańskich. Kanał ma długość 25,7 km. Rozpoczyna się w tzw. Węźle 
Bonikowskim w pobliŜu Kościana i uchodzi do Warty w Puszczykowie w pobliŜu granicy  
z Mosiną, łącząc zlewnie Odry (przez południowy Kanał Obry) i Warty. Dopływami są: kanał Prut 
(umoŜliwiający odprowadzanie wody rzeki Mogilnicy do Warty) i kanał Olszynka, łączący się  
z Mosińskim we wsi Krosinko. Zlewnia zbudowana z glin zwałowych i piasków akumulacji 
lodowcowej. W odcinku ujściowym w zlewni występują głównie piaski tarasowe. Dolina cieku  
w przewadze zbudowana z torfów. 
 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 
 

Przepływy charakterystyczne dla posterunku wodowskazowego Mosina. 
Półrocza Stany 

char. zima lato 
Rok 

SW 20,0 10,1 20,6 
SS 8,88 3,37 6,13 

Profil Rzeka km Lata 

SN 3,17 1,50 1,31 

Źródło: Operat przeciwpowodziowy. 
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Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. 
 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 72,2 38,1 70,1 
5 49,6 25,9 49,1 

 
Mosina Kanał 

Mosiński2) 
Km 2,60 

10 39,9 20,6 39,7 

Źródło : Operat przeciwpowodziowy. 

 
Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 

Na rzece zlokalizowany jest posterunek IMGW w miejscowości Mosina 2,6 km rzeki,  
A= 2491,8 km2, rzędna wodowskazu 57,57 n.p.m. (nie działający w systemie sygnalizacji 
powodziowej). 
 
 

3.2.3. Główna. 
 

        Charakterystyka ogólna zlewni. 
 
      Rzeka Główna jest dopływem Warty o powierzchni zlewni 252 km2. Rzeka wypływa z Jeziora 
Lednickiego (rzędna 110,0 m n.p.m.) i dopływa do Warty w Poznaniu (rzędna 52,0 m n.p.m.). 
Średni spadek rzeki wynosi 1,26 %0. Zlewnia zbudowana z utworów piaszczysto-Ŝwirowych 
sandru i moreny czołowej. W zlewni rzeki występują płatami gliny zwałowe. W dolinach - torf. 
Deniwelacje terenu do 30 m. Zlewnia posiada połączenie rowami ze zlewniami Wrześnicy, Małej 
Wełny i Cybiny. WzdłuŜ rzeki znajduje się kilka małych zbiorników powstałych po spiętrzeniu 
wody dla młynów wodnych. Zlewnia największego dopływu Głównej – dopływu spod Tuczna  
(A= 72,7 km2) zbudowana jest z piasków akumulacji lodowcowej z głazami, a w południowo-
wschodniej części z glin zwałowych. Deniwelacje 15 m. Dopływ spod Tuczna to około 10-
kilometrowy ciąg jezior, który rozpoczyna Jezioro Tuczno, a kończy Jezioro Jerzyńskie.  
 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 
 
Stany charakterystyczne rzeki. 
Rzeka Główna       Przekrój Wierzenica 
A = 222,3 km2 
 

Półrocza 
Profil Rzeka km Lata 

Stany 
char. zima lato 

Rok 

WWW 214 210 214 
SWW 160 140 164 
SSW 128 117 122 

 
 

Wierzenica 

 

Główna 

 

9,40 

 

1955-
2002 SNW 111 105 104 

Źródło : Operat przeciwpowodziowy. 
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Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 

 
     Na rzece zlokalizowany jest posterunek IMGW w miejscowości Wierzenica 9,4 km rzeki,  
A= 222,3 km2, rzędna wodowskazu 75,18 m n.p.m. (nie działający w systemie sygnalizacji 
powodziowej). 
 
 
 
3.2.4. Cybina. 
 

        Charakterystyka ogólna zlewni. 
 

Cybina jest prawym dopływem Warty, do której wpada w km 240,5. Całkowita długość cieku 
wynosi około 41 km, natomiast powierzchnia zlewni 195,5 km2. Źródła cieku znajdują się na 
pograniczu gmin Kostrzyn i Nekla, w miejscowościach Siedleczek i Nekielka, a rzeka przepływa 
przez trzy gminy Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz i miasto Poznań. Powierzchnia zlewni posiada 
konfigurację urozmaiconą, występują liczne pagórki oraz rynny terenowe. 

Cybina posiada średni spadek 1,02 %o. Dolina rzeki wyraźnie wykształcona, głęboko wcięta 
o stromych zboczach. Zbudowana z piasków Ŝwirów sandrowych, w środkowym biegu przewaŜają 
gliny zwałowe. W 77% zlewnię pokrywają grunty orne, w 17 % lasy, w 4% zabudowania,  
a pozostałe 2% stanowią wody. Średni spadek podłuŜny zlewni wynosi 0,23‰. 

Cybina posiada kilka dopływów. NajwaŜniejsze z nich to: Cybinka (Rów z Wierzyc), Rów 
Kostrzyński, Kanał Czachurski, Kanał Szkutelnik, Mielcach, Rów z Gortatowa. 

 
      Zbiorniki wodne w zlewni Cybiny połoŜone do granic miasta Poznania: 
a)  Jezioro Swarzędzkie - o powierzchni lustra wody 79,40 ha 
b)  Jezioro Uzarzewskie - o powierzchni lustra wody 10,60 ha 
c)  Jezioro Góra - o powierzchni lustra wody 37,80 ha 
d)  Jezioro Wójtostwo - o powierzchni lustra wody   9,20 ha 
e)  Jezioro Grzybionek - o powierzchni lustra wody   3,96 ha 
f)  Stawy rybne „Promno” I, II i III - o powierzchni lustra wody 44,74 ha 
g)  Staw rybny RSP Tarnowo - o powierzchni lustra wody   6,45 ha 
h)  Jezioro Uli - o powierzchni lustra wody   6,40 ha 
i)  Stawy rybne GR Bogucin - o powierzchni lustra wody 26,00 ha 
j)  Zb. retencyjny deszczowni Iwno - o powierzchni lustra wody   7,11 ha 
k)  Jezioro w Iwnie - GR Bogucin - o powierzchni lustra wody 32,37 ha 
l)  Staw rybny SK Iwno w Siedlcu - o powierzchni lustra wody 27,12 ha 
 

 
Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 

 
Stany charakterystyczne rzeki przekroju Antoninek. 
 

Półrocza 
Profil Rzeka km Lata 

Stany 
char. zima lato 

Rok 

WWW 232 228 232 
SWW 183 168 187 
SSW 157 146 152 

 
 

Antoninek 

 

Cybina 

 

8,40 

 

1954-
2002 SNW 141 133 132 

Źródło : Operat przeciwpowodziowy. 
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Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka 

Nazwa profilu Q/q 
R L Z R L Z 

 
Cybina 

 
 

Promno 

SN 
SS 
SW 

0,056 
0,31 
0,71 

0,057 
0,22 
0,49 

0,123 
0,4 
0,63 

0,71 
3,92 
8,98 

0,72 
2,78 
6,19 

1,55 
5,06 
7,96 

 
 
Rzeka Cybina        Przekrój Antoninek 
A = 170,6 km2 

 
Charakterystyczne 

przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 
 

Rzeka 
Nazwa profilu Q/q 

R L Z R L Z 

 
Cybina 

 
Wypływ z jez. 
Swarzędzkiego 

 

SN 
SS 
SW 

0,134 
0,68 
1,43 

0,135 
0,48 
0,99 

0,292 
0,878 
1,26 

0,79 
3,99 
8,38 

0,79 
2,81 
5,80 

1,71 
5,15 
7,39 

 
Rzeka Cybina                       Przekrój Promno 
A = 79,1 km2 

 
P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

1 3,03 2,03 3,28 
5 2,05 1,41 2,23 
10 1,62 1,13 1,77 

 
Rzeka Cybina           Przekrój Antoninek 
A = 170,6 km2 

 
P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

1 6,07 4,06 6.55 
5 4,09 2,81 4,45 
10 3,25 2,27 3,54 

 
Źródło: opracowanie autora.  
 
 

Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 

Na rzece zlokalizowany jest posterunek IMGW w miejscowości Antoninek A= 170,6 km2, 
rzędna wodowskazu 67,73 m n.p.m. (nie działający jednak w systemie sygnalizacji powodziowej). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

3.2.5 Kopel ( Kopla ). 
 

Charakterystyka ogólna zlewni. 
 

  Kopel jest prawobrzeŜnym dopływem Warty, wpływającym do tej rzeki w okolicach 
południowej granicy Poznania. Długość cieku to 30,2 km. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 
386,8 km2 ( wraz ze zlewnią rzeki Kamionki A = 129,8 km2). Największe dopływy rzeki to: 
Kamionka i Męcina (Dopływ spod Sokolnik Gwiazdowskich). W zlewni liczne jeziora: Raczyńskie, 
Łękno, ale Jeziory, DuŜe Jeziory, Bnińskie, Kórnickie, Skrzynki DuŜe, Skrzynki Małe. Zlewnia 
zbudowana z glin zwałowych. W Głuszynce (Kamionka) największym dopływie Kopla budowa 
zlewni bardziej zróŜnicowana; prawa strona zlewni to gliny zwałowe a lewa piaski akumulacji 
rzecznej i lodowcowej z głazami. Dolinę dopływu wyścielają piaski rzeczne. 
 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 
 
Stany charakterystyczne. 
 
Rzeka: Kopel             Przekrój: Głuszyna 
A= 369,40 km2 

 
Półrocza 

Profil Rzeka km Lata 
Stany 
char. zima lato 

Rok 

WWW 296 272 296 
SWW 213 175 219 
SSW 155 131 143 

 
 

Głuszyna 

 

Kopel 

 

4,20 

 

1956-
2002 SNW 125 114 114 

 
Przepływy charakterystyczne rzeki. 
 
Rzeka: Kopel       Przekrój: Głuszyna 
A= 369,40 km2 
 

Półrocza 
Profil Rzeka km Lata 

Stany 
char. zima lato 

Rok 

WWW 14,8 11,7 14,8 
SWW 5,83 2,60 6,21 
SSW 1,91 0,62 1,27 

 
 

Głuszyna 

 

Kopel 

 

4,20 

 

1961-
2002 SNW 0,51 0,18 0,17 

 
 
Przepływy [m3/s] i odpływy jednostkowe charakterystyczne [l/km2/s] (obliczone dla okresu 1951-
1980) 
 

Nazwa profilu Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka  

 
R L Z R L Z 

 
Kopel 

 
 

Wierzenica 
 

SN 
SS 
SW 

0,16 
1,48 
5,1 

0,18 
0,81 
2,07 

0,46 
1,96 
4,57 

0,43 
4,01 
13,81 

0,49 
2,19 
5,60 

1,25 
5,31 
12,37 

 
Źródło: opracowanie autora.  
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Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone metodą 
Kaczmarka dla okresu 1951-1980) dla przekroju Głuszyna. Dodane jako najbardziej 
korespondujące z większością dokumentacji. 
 
Profil: Głuszyna       Rzeka: Kopel 
A = 369,40 km2 

 
Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

1 23,55 16,46 26,33 
5 16,11 10,58 18,01 

 
Głuszyna – 

Kopel2) 
km 4,20 

10 12,89 8,10 14,41 

Źródło: opracowanie autora.  
 
 

Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 

Na rzece zlokalizowany jest posterunek IMGW w miejscowości Głuszyna 3,8 km rzeki,  
A= 369,4 km2  (nie działający w systemie sygnalizacji powodziowej). 
 
 
 
3.2.6. Wirenka (Wirynka). 
 

Charakterystyka ogólna zlewni. 

    Wirenka jest lewobrzeŜnym dopływem Warty, dopływającym do niej w 257,7 km. Powierzchnia 
zlewni wynosi 101,1 km2. Zlewnia nieomal w całości zbudowana jest z piasków i Ŝwirów 
akumulacji wodno-lodowcowej i porośnięte w większej części lasami. Rzeka posiada jeden duŜy 
dopływ - dopływ spod Pokrzywnicy. Na rzece nie prowadziło się i nie prowadzi stałych obserwacji 
wodowskazowych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku prowadzono 
ekspedycyjne badania hydrologiczne i wizje terenowe po występujących w zlewni huraganach 
połączonych z wystąpieniem opadów o duŜym natęŜeniu i lokalnymi zalaniami oraz podtopieniami. 
Rzeka o bardzo dynamicznym reŜimie hydrologicznym bywa b. groźna podczas opadów  
o charakterze nawalnym. 
 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 
 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki oszacowana dla przekroju ujściowego do Warty (A = 101,1 
km2) – okres 1951-1980. 

 
Przepływy [m3/s] i odpływy jednostkowe charakterystyczne [l/km2/s]. 
 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka 

Nazwa profilu  
R L Z R L Z 

Wirenka 
 

Ujście do 
Warty 

SN 
SS 
SW 

0,018 
0,1 
1,53 

0,019 
0,37 
0,51 

0,049 
0,24 
1,46 

0,18 
0,99 
15,13 

0,19 
3,66 
5,04 

0,48 
2,37 
14,44 

 
Źródło : opracowanie autora  
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Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone metodą 
Kaczmarka) dla okresu 1951-1980 . 
 
 

P[%] Qmax 
1.0 
5.0 
10.0 

8.12 
5,39 
4,22 

 
Źródło : opracowanie autora  
 

Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 

Brak stałych obserwacji i pomiarów hydrologicznych. 
 
 
3.2.7. Samica Stęszewska. 
 

Charakterystyka ogólna zlewni. 

     Samica Stęszewska stanowi lewobrzeŜny dopływ Kanału Mosińskiego (ujście około 3 km 
powyŜej Mosiny. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 183,0 km2. Długość rzeki 41 km, średni spadek 
podłuŜny 0.63%. Zlewnia rzeki posiada zróŜnicowaną rzeźbę terenu; w części północnej  
i środkowej przewaŜa płaska, gliniasta wysoczyzna morenowa połoŜona na rzędnej 80-90 m n.p.m. 
W części południowej w zlewni dominują krajobrazy typu pradolinowego. W rzeki zlewni 
występują jeziora: Niepruszewskie, Tomickie, Witobel i Łódzko-Dymaczewskie. Charakter 
zagospodarowania zlewni typowo rolnicze – 74,4% uŜytki rolne, w tym grunty orne 68,4 %, uŜytki 
zielone 5,4%, ogrody i sady 0,6 %. 

 
Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 

 
Stany charakterystyczne rzeki.  
 
Rzeka Samica Stęszewska    Przekrój Dymaczewo Stare 

A = 179,5 km2 

 
Półrocza Profil Rzeka km Lata Stany 

char. zima lato 
Rok 

WWW 170 145 170 
SWW 130 122 132 
SSW 116 107 111 
SNW 104 97 96 

 
 

Dymaczewo 
Stare 

 
Samica 

Stęszewska 

 
3,40 

 
1975-
1991 

NNW 91 80 80 
Źródło : Operat przeciwpowodziowy 
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Przepływy charakterystyczne rzeki. 
 

Półrocza Profil Rzeka km Lata Stany 
char. zima lato 

Rok 

WWQ 4,22 1,48 4,22 
SWQ 1,37 0,82 1,38 
SSQ 0,73 0,35 0,54 

 
 

Dymaczewo 
Stare 

 
Samica 

Stęszewska 

 
3,40 

 
1976-
1991 

NNQ 0,045 0,028 0,028 
Źródło : Operat przeciwpowodziowy 
 
 
Przepływy [m3/s] i odpływy jednostkowe charakterystyczne [l/km2/s] (obliczone dla okresu 1951-
1980). 
 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka 

Nazwa profilu 

R L Z R L Z 
 
Samica 

 
555 

 
Dymaczewo 
Stare 

SN 
SS 
SW 

0,038 
0,21 
2,44 

0,040 
0,69 
0,81 

0.103 
0,45 
2,34 

0,21 
1,15 

13,36 

0,22 
3,78 
4,43 

0.56 
2,46 

12,81 
Źródło: opracowanie autora  
 
 
Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone metodą 
Kaczmarka dla okresu 1951-2002) dla przekroju Dymaczewo Stare. Stanowią podstawę analiz w 
operacie. 
 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 5,86 2,79 5,89 
2 4,99 2,43 5,02 
5 3,85 1,96 3,88 
10 3,01 1,6 3,04 
20 2,16 1,22 2,18 

 
Dymaczewo 

Stare – Samica2) 

km 3,40 
 

50 1,05 0,72 1,07 
Źródło: Operat przeciwpowodziowy. 
 
Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone metodą 
Kaczmarka dla okresu 1951-1980) dla przekroju Wierzenica. Dodane jako najbardziej 
korespondujące z większością dokumentacji. 
                
   Rzeka: Samica Stęszewska    Przekrój: Dymaczewo Stare 

A = 182,70 km2 

 
Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

1 12,53 6,15 12,99 
2 10,71 5,15 11,09 
5 8,27 3,85 8,62 
10 6,48 2,90 6,75 
20 4,69 1,96 4,89 

 
Dymaczewo 

Stare – Samica 

km 3,40 
 

50 2,34 0,81 2,44 
 Źródło: opracowanie autora.  
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Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 

      Na rzece zlokalizowany był w latach 1976-1991 posterunek wodowskazowy IMGW  
w miejscowości Dymaczewo Stare 3,4 km rzeki, A= 179,5 km2, rzędna wodowskazu 62,90 m 
n.p.m. (nie działający w systemie sygnalizacji powodziowej). 
 
 
3.2.8. Samica (Kierska). 
 

Charakterystyka ogólna zlewni. 

      Zlewnia Samicy zbudowana jest z glin zwałowych. Piaski lodowcowe występują płatami.  
W okolicy Nieczajny i Kowalewka wysypują iły warwowe. Dolina Samicy o szerokości do 1 
kilometra jest miejscami zabagniona i zatorfiona. Sieć rzeczna w zlewni gęsta, liczne rowy 
melioracyjne łączą poszczególne zlewnie cząstkowe. Północny dział wodny zlewni na znacznej 
długości biegnie wydmami. W zlewni rzeki występują liczne zagłębienia między wydmowe 
pozbawione odpływu powierzchniowego. 

 
Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 
 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki oszacowana na podstawie badań autora ( PK ) – okres 1951-
1980. 
 
Przepływy [m3/s] i odpływy jednostkowe charakterystyczne [l/km2/s]. 

 
Przekrój Kiekrz – most drogowy 
A = 71,7 km2 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka Nazwa profilu Q/q 

R L Z R L Z 

 
Samica 

 
Kiekrz - most 

SN 
SS 
SW 

0,11 
0,18 
0,32 

0,06 
0,11 
0,19 

0,15 
0,26 
0,45 

1,53 
2,51 
4,46 

0,84 
1,53 
2,65 

2,09 
3,63 
6,28 

Źródło: opracowanie autora.  
 
Przekrój most Nieczajna – Kowalewko 
 
A = 158,70 km2 
 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka Nazwa profilu Q/q 

R L Z R L Z 

 
Samica 

 
Most dr. Nieczajna-

Kowalewko 

SN 
SS 
SW 

0,057 
0,39 
2,57 

0,066 
0,24 
0,99 

0,141 
0,57 
2,32 

0,36 
2,46 
16,19 

0,42 
1,51 
6,24 

0,89 
3,59 
14,62 

Źródło: opracowanie autora.  
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Przepływy maksymalne roczne [m3/s] o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone 
metodą Kaczmarka). 
 
Profil Kiekrz        Rzeka Samica 
A= 71,70 km2 

 
P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

1 6,36 3,14 7,75 
2 5,38 2,64 6,54 
5 4,10 1,98 4,93 

Źródło: opracowanie autora.  
 
Profil Most – Nieczajna Kowalewko    Rzeka Samica 

A= 158,70 km2 

 
P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

1 14,62 7,22 17,83 
2 12,38 6,07 15,04 
5 9,43 4,56 11,34 

Źródło: opracowanie autora. 
 

Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 
Rzeka Samica Kierska nie jest monitorowana za pomocą wodowskazów. Istnieje moŜliwo ść 
dokładnej oceny przepływu i jednocześnie sterowania przepływem w przekroju zamykającym 
Jezioro Kierskie. 
 
 
3.2.9. Sama. 
 

Charakterystyka ogólna zlewni. 

      Zlewnia Samy zbudowana jest z glin zwałowych i znaczącej części z piasków akumulacji 
lodowcowej. Wąską dolinę rzeki wyściela torf i piaski akumulacji rzecznej. W obniŜeniach 
występują muły jeziorne i torf. W dolnej części zlewni występują na znacznym obszarze iły i mułki 
zastoiskowe. 

 
Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 
 

Przepływy [m3/s] i odpływy jednostkowe charakterystyczne [l/km2/s]. 
 
Przekrój do dopływu z Jeziora Bytyńskiego (A = 81,3 km2)  
 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka Nazwa profilu Q/q 

R L Z R L Z 

 
Sama 

 
Do dopływu z jez. 

Bytyńskiego 

SN 
SS 
SW 

0,042 
0,214 
0,78 

0,048 
0,128 
0,28 

0,099 
0,3 
0,7 

0,52 
2,63 
9,59 

0.59 
1,57 
3,44 

1,22 
3,69 
8,61 

Źródło: opracowanie autora.  
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Przekrój Szamotuły (A = 395,2 km2) 
 

Charakterystyczne 
przepływy Q [m3/s] odpływy q[l/skm2] 

 
Rzeka 

Nazwa profilu Q/q 
R L Z R L Z 

 
Sama 

 
 

Szamotuły 

SN 
SS 
SW 

0,17 
1,07 
5,96 

0,21 
0,64 
2,83 

0,42 
1,5 
5,71 

0,43 
2,71 
15,08 

0,53 
1,62 
7,16 

1,06 
3,80 
14,45 

Źródło: opracowanie autora.  
 
 
Przepływy maksymalne roczne [m3/s] o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone 
metodą Kaczmarka). 
 
Przekrój do dopływu z Jeziora Bytyńskiego 

P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 4,42 2,52 5,39 
2 3,75 2,09 4,55 
5 2,85 1,55 3,43 

Źródło: opracowanie autora.  
 
Przekrój Szamotuły 

P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 
1 26,02 12,85 31,74 
2 22,04 10,79 26,77 
5 16,78 8,11 20,19 

Źródło: opracowanie autora.  
 
 

Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 

Rzeka Sama jest monitorowana za pomocą jednego wodowskazu w Szamotułach (nie 
działający w systemie sygnalizacji powodziowej) znajdującego się ok. 150 m poniŜej ujścia  
z Jeziora Pamiątkowskiego. 
 
 
3.2.10. Strumień Junikowski 
 

Charakterystyka ogólna zlewni. 
 

Strumień Junikowski, Potok Junikowski, Struga Junikowska – biorąca swą nazwę od jednej 
z dzielnic Poznania - Junikowa. LewobrzeŜny dopływ Warty, mający swoje źródło w okolicy 
Lotniska Ławica i poznańskiego toru wyścigowego. Z terenu lotniska strumień wyprowadzony jest 
długim na 1400m rurociągiem do rowu w okolicy ulic Bukowskiej i Sławińskiej. W swoim biegu 
mija następujące części Poznania: Ławica, Junikowo, Rudnicze, Górczyn, Świerczewo,  
a w Luboniu śabikowo. Przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza junikowskiego – 
największej poznańskiej nekropolii, następnie przechodzi pod linią kolejową  łączącą Warszawę, 
Poznań i Berlin i poprzez teren dawnych glinianek oraz południowych części Poznania (droga 
krajowa nr 5 i linia kolejowa E 59) wpływa do Lubonia. Ujście znajduje się niedaleko zakładów 
ziemniaczanych. Szerokość strumienia nie przekracza 1,2m 
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        W zlewni Strumienia Junikowskiego znajdują się tereny uŜytkowane rolniczo i odłogowane 
oraz łąki. Obserwuje się postępujący proces wkraczania funkcji mieszkaniowej na tereny 
przyrodnicze, w sposób zagraŜający systemowi zieleni otwartej (enklawy zabudowy jednorodzinnej 
wolno stojącej i szeregowej w rejonie ulicy Perzyckiej). Nowopowstałe duŜe koncentracje 
obszarów zbudowanych np. centrum handlowe w Komornikach wywierają znaczny niekorzystny  
wpływ na zmiany reŜimu hydrologicznego cieku. 
 

Charakterystyka hydrologiczna rzeki. 
 

Porównanie obliczonych wielkości przepływowo maksymalnych dla okresów 1951-1980 i 1951 -
2002 wskazuje na wyraźny wzrost wielkości tej kategorii przepływów w przypadku serii 1951 -
2002. Przyczyną tego stanu moŜe być wzrost gwałtowności opadów (występowanie częstsze 
opadów o większej wydajności lub co jest bardziej prawdopodobne gwałtowna urbanizacja zlewni. 
W zlewni zachodzi tak szybki proces urbanizacji, Ŝe stosowane dotychczas metody szacowania 
przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia winny być zastąpione 
modelowaniem matematycznym odpływu. 
 
 

Uwagi związane z dostępnością informacji dotyczącej zagroŜenia  powodziowego. 
 

Brak wodowskazu, który stanowił by element systemu ostrzegania i prognoz powodziowych. 
 
 
3.3. Zestawienie powierzchni zlewni rzek i większych cieków na terenie powiatu poznańskiego 
w układzie gminnym.  
 

Zestawienie powierzchni zlewni rzek i większych cieków na te renie powiatu poznańskiego w 
układzie gminnym 

Powiat/gmina 
  

Powierzchnia 
jednostki 

administracyjnej 
[km2] 

Zlewnia rzeki  
  

Powierzchnia zlewni na 
obszarze gminy 

[km2] 

Powierzchnia zlewni  
na obszarze gminy 

[% ] 

1 2 3 4 5 

Powiat 
Poznański 1892,41 Warta     

Mogilnica 69,69 77,27 

Samica Stęszewska 20,35 22,56 Gmina Buk 90,19 

Sama 0,15 0,17 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 

36,92 44,98 

Trojanka 6,13 7,47 

Główna 22,94 27,94 

Gmina 
Czerwonak 82,09 

Dopływ s. Kamińska 16,1 19,61 

Strumień Junikowski 2,55 2,37 

Sama 1,71 1,59 

Wirenka 53,4 49,63 

Gmina 
Dopiewo 107,6 

Samica Stęszewska 49,94 46,41 
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Kopel 68,92 92,92 Gmina 
Kleszczewo 74,17 

Moskawa 5,25 7,08 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 14,13 21,36 

Samica Stęszewska 4,65 7,03 

Strumień Junikowski 1,83 2,77 

Gmina 
Komorniki 66,14 

Wirenka 45,53 68,84 

Moskawa 7,65 4,96 

Kopel 111,4 72,24 
Gmina 

Kostrzyn 154,2 

Cybina 35,15 22,8 

Kopel 111,15 59,95 

Moskawa 14,52 7,83 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 7,44 4,01 

Dopływ z gaj. Czmoń 23,64 12,75 

Dopływ z Lucin 8,03 4,34 

Gmina Kórnik 185,4 

Dopływ z Czo łowa 20,62 11,12 

Bezpośrednia zlewnia 
Kanału Mosińskiego 

16,48 9,63 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 84,28 49,26 

Samica Stęszewska 10,07 5,89 

Olszynka 30,07 17,57 

Kanał Szymanowo-Grzybno 6,86 4,01 

Dopływ z Czo łowa 14,2 8,3 

Gmina Mosina 171,1 

Kopel 9,14 5,34 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 14,94 8,71 

Trojanka  129,12 75,29 

Wełna 24,08 14,04 

Gmina 
Murowana 

Goś lina 
171,5 

Główna 3,36 1,96 

Główna 122,76 65,12 

Cybina 55,86 29,63 

Wełna 4,43 2,36 

Gmina 
Pobiedziska 188,5 

Wrześnica 5,45 2,89 

Samica Kierska 57,84 73,27 Gmina 
Rokietnica 78,94 

Sama 21,1 26,73 

Samica Stęszewska 64,16 36,81 

śydowski Rów 44,25 25,38 

Mogilnica 35,29 20,25 

Gmina Stęszew 174,3 

Bezpośrednia zlewnia 
Kanału Mosińskiego 29,3 16,81 
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Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 1,3 0,75 

Samica Kierska 47,58 41,12 

Rów Północny 13,99 12,09 

Dopływ z Łysego Młyna 35,09 30,33 

Bogdanka 6,47 5,59 

Gmina Suchy 
Las 115,7 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 

12,57 10,87 

Główna 35,91 35,31 

Cybina 38,19 37,55 

Kopel 26,96 26,51 

Gmina 
Swarzędz 101,7 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 0,64 0,63 

Sama 56,86 56,07 

Samica Stęszewska 4,23 4,17 

Wirenka  3,29 3,25 

Strumień Junikowski 6,89 6,8 

Gmina 
Tarnowo 
Podgórne 

101,4 

Samica 30,13 29,71 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 7,76 57,95 

Strumień Junikowski 4,72 35,25 
Miasto Luboń 13,39 

Wirenka 0,91 6,8 

Bezpośrednia zlewnia rzeki 
Warty 14,91 92,67 Miasto 

Puszczykowo 16,09 

Samica Stęszewska 1,18 7,33 

Źródło: Operat przeciwpowodziowy. 
 
3.4. KilometraŜ rzeki Warty na odcinku pomiędzy wybranymi  przekrojami 
wodowskazowymi Śrem - Poznań – Oborniki. 
 
Szerokość szlaku wynosi 65 m. Głębokość tranzytowa wynosi: 
- przy SNW 1,00 m 
- przy SW 1,80 m. 
Dodatkowe informacje : 
Km 205.500 do  km 206.900  miasto Oborniki  
Km 243,650 Most Rocha Poznań 
Km 276,000 granica pomiędzy nadzorami wodnymi w Poznaniu i w Śremie  
 
 
Tabela. KilometraŜ rzeka Warta od km 205,500 do km 276,000. 
 

       
Miejsce 

  
KilometraŜ 

Wysokość       
nad poziom 

morza 

   Średnia 
wysokość nad 
poziom morza 

Prognozowana 
wysokość wody 

nad poziom morza 
Śrem 276,000 57,84 mnp.      + 6,5       + 7 

Krajkowo 273,000  57,06 63,56 64.06 
Baranowo 271,850  56,76 63,26 63,76 
Rogalin 270,000  56,27 62,77 63,27 
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Sowin iec 267,000  55,49 61,99 62,49 
Mosina 265,500  55,48 61,98 62,48 

ujście kanału Mosinka 265,130  55,47 61,97 62,47 
most drogowy Mosina 264,860  55,40 61,90 62,40 

Niwka 263,000  54,91 61,41 61,91 
Puszczykowo 261,500  54,52 61,02 61,52 

ujście strumienia Wirenka 257,700  53,53 60.03 60,53 
Łęczyca 257,700  53,53 60,03 60,53 
Wiórek 256,000  53,27 59,77 60,27 

ujście strugi Głuszynka 254,600  52,90 59,40 59,90 
Czapury 254,000  52,74 59,24 59,74 
Luboń 251,500  52,09 58,59 59,09 

most na A2 Staro łęka -Marlewo 249,500  51,57 58.07 58,57 
ujście dla poznańskich wodociągów 248,800  51,38 57,88 58,38 

      
Poznań m. Rocha 243,650 49,46mnp. 49.46 55,96 56,46 

most kolejowy Koziegłowy 237,340  48,19 54,69 55,19 
COŚ Poznań 235,000  47,73 54,23 54,73 
Czerwonak 232,400  47,21 53,71 54,21 

rurociąg Przyjaźń 230,900  46,91 53,41 53,91 
Radojewo 230,000  46,73 53,23 53,73 
Owińska   229,000  46,53 53,03 53,53 

Bolechowo  225,000  45,73 52,23 52,73 
Biedrusko  224,860  45,71 52,21 52,71 

most drogowy  224,860  45,71 52,21 52,71 
Promnice  224,000  45,54 52,04 52,54 

Złotoryjsko  220,500  44,84 51,34 51,84 
Mściszewo 219,800  44,70 51,20 51,70 

ujście strumienia Goś linka 218,500  44,44 50,94 51,44 
Oborniki 205,500 do 206,900 42,00 mnp. 41,84 48,34 48,84 

 
Źródło: Operat przeciwpowodziowy Powiatu Poznańskiego. 

 
 

4. Uszczegółowienie informacji hydrologiczne j w terenie. 

Podstawową informacją dotyczącą sytuacji hydrologicznej są dane dotyczące aktualnego  
i prognozowanych stanów wody na najbliŜszym wodowskazie IMGW. JednakŜe informacja  
w takiej formie nie ma praktycznego znaczenia dla mieszkańców chronionych obszarów a nawet 
członków sztabów kryzysowych w gminach. W czasie zagroŜenia powodzią informacja  
o występującym i prognozowanym stanie wody w pobliskiej rzece jest informacją podstawową  
i winna być odniesiona do określonej zabudowy za pomocą rzędnych stanów wody obliczonych do 
konkretnych miejsc. Jest to najwaŜniejszy element informacji który wraz z danymi dotyczącymi 
rozwoju sytuacji w czasie stanowi podstawę dla działań ochronnych. Koniecznością zatem jest 
przeliczenie stanów wody odnoszących się do określonego wodowskazu na rzędne geodezyjne  
i wskazanie ich na terenie gmin. Podstawową informacją dla mieszkańców i instytucji chronionych 
obszarów powinny być wyraźnie zaznaczone w terenie aktualne i  prognozowane rzędne wody. 
PoniewaŜ zwykle prognoza IMGW obejmuje najbliŜsze 72 godziny, dlatego w odniesieniu do 
dłuŜszych terminów prognoz winno stosować się określenie „projekcja” z określonymi 
zastrzeŜeniami dotyczącymi dokładności. WydłuŜenie informacji o spodziewanych stanach wody  
w dłuŜszym okresie czasu  (ponad 72 godzinną prognozę IMGW) pomimo zastrzeŜeń wynikających 
z dokładności szacowania jest bardzo przydatne dla planowania przedsięwzięć związanych  
z ochroną przeciwpowodziową. W tym przypadku na rozpatrywanym obszarze winien być 
zaznaczony najwyŜszy spodziewany (określony w prognozie lub projekcji) poziom wody lub winno 
się wyznaczyć w terenie fragment granicy spodziewanego zalewu. W odniesieniu do wysokości  
(głębokości ) zalewu wystarczy postawienie palika w charakterystycznym dla chronionego obszaru 
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miejscu wyznaczającego rzędną spodziewanego zalewu. W skrajnych przypadkach (wcale nie tak 
rzadkich) oznaczenie spodziewanej rzędnej zalewu naleŜy umieścić na słupach lamp ulicznych lub 
budynkach. Oznaczenie granicy zalewu moŜna wykonać za pomocą palików lub określić jej 
połoŜenie w stosunku do punktów charakterystycznych w terenie. Dopiero takie oznaczenie  
w terenie bezpośrednio w otoczeniu miejsca zamieszkania określa i uzmysławia mieszkańcom 
zagroŜonych obszarów skalę zagroŜenia i pozwala na właściwe dla spodziewanych warunków 
przygotowanie siebie i zabezpieczenie w miarę moŜliwości swojego majątku. Często  
w przygotowaniach do nadchodzącej powodzi mieszkańcy odnoszą się do swych dotychczasowych 
doświadczeń, ale ta metoda jest bardzo często zawodna, kolejna powódź przebiega zwykle inaczej. 
Zgodnie z doświadczeniem autora w okresie powodzi zwyczajowe powitanie „Dzień dobry„ naleŜy 
zastąpić pytaniem „Na jakiej rzędnej mieszkasz?”. To jest najwaŜniejsza informacja. Mieszkańcy 
zagroŜonych obszarów muszą mieć stałą świadomość skali zagroŜenia. 

Dla potrzeb słuŜb kryzysowych, instytucji i mieszkańców moŜna w formie biuletynu 
(informacja w Internecie lub w formie ulotki lub plakatu), który jest publikowany codziennie lub w 
trakcie wystąpienia znaczących zmian stanu wody w rzece przekazywać aktualne rzędne 
zwierciadła wody w rzece w odniesieniu do wyznaczonych punktów w terenie, w tym takŜe tych 
znajdujących się na obszarach chronionych wałami. 

Metodykę wyznaczania rzędnej najwyŜszej spodziewanej wody i innych rzędnych 
wynikających z prognoz i projekcji w określonym punkcie zlewni przedstawiono w operacie 
przeciwpowodziowym, a w trakcie powodzi rozpropagowano za pomocą środków łączności. Jako 
element pozytywnego doświadczenia z powodzi proponuje się przygotowanie stałych  punktów  
(punktu) w waŜniejszych (bardziej zagroŜonych) miejscach gminy. 

 
 

5. Sytuacja hydrologiczno- meteorologiczna. 
 

5.1. Sytuacja meteorologiczna. 
 
Fala opadów atmosferycznych, które były bezpośrednią przyczyną powodzi wystąpiła  

w dniach 15 - 20 maja 2010 roku i była spowodowana anomalnym rozkładem ciśnienia 
atmosferycznego i związaną z tym anomalna cyrkulacją atmosferyczną (Opinia prof. M. Miętusa 
opracowana na podstawie wstępnej analizy danych). W tym okresie Polska była w zasięgu niŜu, 
który przemieszczał się znad północnych Włoch prowadzący nad wschodnią część Polski mas 
ciepłego i wilgotnego powietrza. Zachodnia cześć kraju znalazła się pod wpływem  chłodnych  
i wilgotnych mas powietrza  znad Atlantyku. W wyniku spotkania tych mas powietrza wystąpiły 
opady które miejscami były bardzo intensywne i długotrwale. PowyŜszym zjawiskom towarzyszyły 
lokalne burze, które powodowały występowanie opadów atmosferycznych o duŜej wydajności  
w krótkim okresie czasu ich ofiarami padło kilkadziesiąt miast polskich, w tym kilka miejscowości 
Powiatu Poznańskiego. W warunkach lokalnych bardzo uŜyteczne dla oceny sytuacji 
meteorologicznej i lokalnych ostrzeŜeń mogą być mapy radarowe  pod warunkiem, Ŝe są dostępne 
w odpowiednim czasie. Są one szczególnie uŜyteczne przy ocenach zagroŜeniem deszczami o duŜej 
wydajności, które jak wykazy doświadczenia ostatnich lat są bardzo groźne na obszarach 
zurbanizowanych. 
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Rys. DT Mapa radarowa Polski z okresu występowania powodzi.  

Źródło: Pogodynka IMGW. 
 
 
5.2. Sytuacja hydrologiczna.  
 
Ogólna sytuacja hydrologiczna. 
 
Fala wezbraniowa na Warcie od Zbiornika Jeziorsko  do ujścia Odry przesuwała się od  

24  maja do 10 czerwca wywołując na tym całym odcinku zagroŜenie powodzią. Jak w kaŜdej 
powodzi występującej na obszarach niŜowych występowało utrzymywanie się wysokich stanów 
wody przez długi okres czasu, a stany najwyŜsze utrzymywały się w niektórych przekrojach kilka 
dni. Taki przebieg zjawisk hydrologicznych powodował wyjątkowe zagroŜenie dla wałów 
przeciwpowodziowych, na  których w wielu miejscach notowano przecieki. Stwarzało to 
zagroŜenia dla terenów i obiektów chronionych walami. Długi okres trwania wysokich stanów 
powodował większą intensywność infiltracji, która w wielu chronionych miejscach stanowiła duŜy 
problem. 

 
Warta. 
 
Na obszarze Powiatu Poznańskiego głównym problemem był transfer wód Warty 

prowadzącej wysoką wodę spowodowana opadami atmosferycznymi w wyŜszej części zlewni.  
W czasie powodzi letniej 2010 roku wystąpiło w zlewni Warty duŜe wezbranie, trzecie pod 
względem wielkości stanów wody w okresie po 1947 roku.  NajwyŜszy stan na rzece Warcie 
wystąpił dnia 1 czerwca 2010 r. na wodowskazie w Poznaniu na Moście Rocha wynosił H = 668 
cm.(rzędna zera wodowskazu wynosi 49,46 m n.p.m. – rzędna zwierciadła wody 56,14 m n.p.m. 

Notowany najwyŜsza rzędna zwierciadła wody w przekroju Poznań w okresie powojennym  
w 1947 roku  wynosiła 56,75 m n.p.m. Q = 1035 m3/s. Następna druga pod względem wysokości 
rzędna zwierciadła wody  była  obserwowana w 1979 roku i wynosiła 56,45 m n.p.m. Q =832 m3/s.  
Natomiast za największą współczesną powódź uwaŜa się powódź, która wystąpiła w 1924 roku  
o rzędnej zwierciadła wody 57, 83 m n.p.m. Tylko jedna z wyŜej wymienionych powodzi moŜe być 
porównywalna z obecną ze względu na ten sam charakter zabudowy doliny i koryta rzeki. Przede 
wszystkim w tym okresie wystąpił pozytywny wpływ zbiornika Jeziorsko i polderu pyzdersko-
konińskiego. W trakcie powodzi w 2010 roku wykorzystano dalsze obszary zalewowe. WdroŜenie 
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Dyrektywy Powodziowej UE zmiany w zapisach prawa dotyczące zwłaszcza planowania 
przestrzennego spowodują jeszcze większe wykorzystanie obszarów zalewowych. Autorzy sugerują 
konieczność rozpatrzenia sterowania falą wezbraniową za pomocą polderów. 

 
Przebieg wezbrania na trzech wodowskazach (Śrem, Poznań, Oborniki) będących podstawą 

dla zarządzania kryzysowego : przedstawiono na poniŜszych wykresach. 
 

Poziom Warty, maj-czerwiec 2010 r. - Śrem
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Rys.  Śrem - stany wody w okresie powodzi letniej w 2010 roku. 
 

Poziom Warty, maj-czerwiec 2010 r. - Most Rocha 
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Rys .Poznań - stany wody w okresie powodzi letniej w 2010 roku. 
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Stan wody w Warcie, maj-czerwiec 2010 r. - 
Oborniki
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Rys. Oborniki - stany wody w okresie powodzi letniej w 2010 roku. 
 

Obszary zurbanizowane.  

Powódź w 2010 roku poza zagroŜeniami bezpośrednio od rzek wskazała występowanie 
nowego typu zagroŜeń tzw. powodzie miejskie. Przykład takiej powodzi omówiony został w dalszej 
części niniejszego opracowania. 

 
 6. Powiat i gminy w czasie powodzi 2010 roku. 
 

6.1. Uwagi wstępne 
 
W opracowaniu skoncentrowano się na omówieniu dwóch wybranych faz zarządzania 

kryzysowego: przygotowania i reagowania. W opracowaniu nie skupiono się na fazie zapobiegania 
(choć pewne postulaty zawarte są w ocenach autorów) oraz  fazie odbudowy, która potrwa dłuŜszy 
okres czasu, stąd nie moŜe być przedmiotem analiz . 
 

NajwaŜniejsze wydarzenia podczas powodzi na te renie Powiatu. 
 

-  14 maja   - pierwsza prognoza pogody dla górnej Warty; 
-  19 maja  - informacja o przewidywanym zagroŜeniem powodziowym w dorzeczu Warty; 
- 21 maja   - posiedzenie Zespołu Zarządzani Kryzysowego Starosty Poznańskiego - Grupa 

Zabezpieczenia Socjalnego i Logistycznego; 
- 22 maja      - udział przedstawicieli Starosty w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Prezydenta Miasta Poznania; 
- 23 maja       - wizja lokalna, sprawdzenie przez Starostę Poznańskiego, stanu obwałowań Warty 

oraz miejsc potencjalnych zagroŜonych podtopieniem; 
- 24 maja     - pierwsze posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty 

Poznańskiego; 
 - przekazanie nadwarciańskim gminom płyt CD z mapami terenów zalewowych 

przy potencjalnym stanie Warty 700 cm na moście Rocha; 
    - ogłoszenie przez Wojewodę Wielkopolskiego alarmu przeciwpowodziowego dla 

nadwarciańskich gmin województwa; 
          - ogłoszenie przez Starostę Poznańskiego alarmu powodziowego dla 

nadwarciańskich gmin Powiatu Poznańskiego. 
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           - utworzenie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego specjalnego 
serwisu na stronie www. Powiatu Poznańskiego poświęconemu zagroŜeniu 
powodziowemu (25 tys. odwiedzin); 

- udział przedstawicieli Starosty w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Prezydenta Miasta Poznania; 

- 25 maja       - utworzenie filii Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w podstacji JR-G 
nr 6 w Mosinie; 

  - zakup do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego zapasu worków i folii; 
                        - ogłoszenie przez Wojewodę Wielkopolskiego rozporządzenia w sprawie zakazu 

wstępu na wały; 
- 27 maja    -  przejście przez PCZK w tryb pracy ciągłej w siedzibie Starostwa Powiatowego; 
- 28 maja    - godzina 22:25 Warta w Śremie osiągnęła 566 cm; 
- 31 maja    - godzina 22:25 Warta na Moście Rocha w Poznaniu osiągnęła 668 cm; 
- 31 maja       - zakup do Powiatowego Magazynu  Przeciwpowodziowego zapasu worków, folii 

oraz węŜy ssawnych do pomp; 
- 02 czerwca     - godzina 8:30 Warta w Obornikach osiągnęła 709 cm; 
                           - posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty 

Poznańskiego; 
- 03 czerwca   - kontrola stanu umocnień przeciwpowodziowych przez Starostę Poznańskiego 

(uŜycie łodzi PSP); 
- 14 czerwca      - odwołanie przez Wojewodę Wielkopolskiego alarmu przeciwpowodziowego dla 

nadwarciańskich gmin województwa; 
- 18 czerwca    - Starosta Poznański odwołuje alarm powodziowy w nadwarciańskich gminach 

Powiatu, zakończenie akcji przeciwpowodziowej. 
 
 

6.2.  Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego 
w związku z sytuacją powodziową w zlewni Warty. 

 

Od dnia 19 maja 2010 r., w związku z przewidywanym zagroŜeniem powodziowym  
w dorzeczu Warty, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego 
rozpoczęły przygotowania do przeciwdziałania potencjalnemu zagroŜeniu powodziowemu. Starosta 
Poznański zwrócił się z prośbą do wójtów gmin o informację dotyczącą przygotowania gmin do 
potencjalnych zagroŜeń wynikających z prognozowanego przebiegu zjawisk hydrologicznych  
i przesłanie jej do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego do 
godziny 13:00. W przypadku jeŜeli działania takie nie są podejmowane równieŜ wymagano 
złoŜenie stosownej informacji. 

Starosta zwrócił się o osobisty nadzór nad wyznaczeniem osób, które zapewnią całodobowy 
przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego pomiędzy Gminnymi Centrami 
Zarządzania Kryzysowego, a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty 
Poznańskiego i przekazanie informacji o tych osobach wraz z numerami telefonów.   
 

 Gmina Działania Gmin na podstawie przekazanych informacji. 

1 Buk 
 
 
 

-dokonano sprawdzenia stanów magazynowych magazynu p.powodziowego, 
- stałe monitorowanie sytuacji na rzece Mogieln ica, 
- sprawdzono gotowość sprzętu / motopompy, pompy pływające i agregaty prądotwórcze/ stanowiące 
wyposaŜenie jednostek OSP. 
 Kontakt z osobą zapewniającą stały całodobowy przepływ informacji na potrzeby Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 
 

2 Czerwonak 
 
 
 

Rzeka Warta jest monitorowana 2 razy dziennie przez straŜaków OSP Promnice przy moście w Promnicach 
gdzie zamontowany jest wodowskaz. W miejscu tym znajduje się najniŜszy punkt brzegowy  rzeki Warty w 
Gmin ie Czerwonak gdzie stan alarmowy wynosi 650 cm.  Dane z odczytu przekazywane są do GCZK. 
Gospodarstwo, które znajduje się  w Promnicach  na ul. Po łudniowej – teren zalewowy jest przygotowane na 



 35 

ewentualną ewakuację drobiu (30000 szt.). Przygotowane na miejscu są samochody do transportu drobiu i w 
ciągu 24 godz. są wstanie cały drób przewieź do zapasowych kurników w  Margoninie. Właściciele 
gospodarstwa są poinformowani o fali kulminacyjnej. 
Dodatkowo zawarte zostało porozumien ie na dostarczenie piasku z prywatnej Ŝwirowni w Czerwonaku.W 
magazynie przeciwpowodziowym posiadam 1000 s zt. worków. 
Całodobowy dyŜur pełni Inspektor ds. ZK. 

3 Dopiewo 
 

Gmina Dopiewo nie podejmuje działań w stosunku do potencjalnych zagroŜeń wynikających z otrzymanych 
prognoz. 
 

4 Kleszczewo Brak informacji. 

5 Komorniki 
 
 
 

Telefon zarządzan ia kryzysowego Gminy będzie w dyspozycji do całodobowego przepływu informacji. 
Sytuację na gminnym odcinku warty monitoru je Po lic ja Komorniki., StraŜ Gminna, a takŜe rekonesanse 
osobiste prowadzone przez z-cę  Wójta i insp. ds. OC – raz dziennie (w tym w niedzielę). Worki z piaskiem i 
folia oraz oko ło 20 osób OSP i FOC w gotowości do podwyŜszania wałów. 

6 Kostrzyn 
 

Urząd Miejski w Kostrzynie informuje, iŜ nie występują konieczności przygotowania gminy do zagroŜeń 
powodziowych. Gmina nie podejmuje działań.  

7 Kórnik 
 
 

Sytuację powodziową monitorujemy w rejonie wsi Czmoniec i Trzyko lne Młyny.  
Przepływ informacji przez Inspektora ds. ZK. Dals ze poczynania uzaleŜnione będą od sytuacji w rejonie 
potencjalnego zagroŜenia. 

8 Luboń 
 
 
 

Przygotowanie Miasta Luboń na ewentualne podtopienia. 
Przygotowano:1000 szt. Worków, 4 szt łopat /tylko magazyn/. 
Prowadzi się stały monitoring wałów przeciwpowodziowych w granicach miasta, przez StraŜ Miejską. 
Gmina ma zawarte umowy ze Ŝwirownią oraz przygotowany jest transport.  
Nadzór nad przep ływem informacji sprawuje Inspektor ds. ZK. 
 

9 Mosina Podjęcie przygotowań na nadejście powodzi w dniu 19 maja po otrzymaniu informacji z PCZK. Dokonano: 
przeglądu miejsc zagroŜonych (wizja lokalna we wsiach Krajkowo, Radzewice, Rogalin, Rogalinek, 
Wiórek, Czapury); rozpoznano moŜliwości pozyskania piasku i jego transportu. 
W dniu 21 maja rozpoczęto akcję informacy jną mieszkańców zagroŜonych terenów, sołtysów zagroŜonych 
wsi (takŜe na stronie internetowej) oraz dokonano pełnej inwentaryzacji zagroŜonych miejsc. Zakupiono 
takŜe dodatkowe worki oraz uzgodniono zasady przekazywania informacji z PCZK i GCZK sąsiadujących 
gmin. 

10 Murowana  
Goś lina 
 

Wprowadzono nadzór nad stanem Warty, szczególn ie w m. Złotoryjsko. 
Dokonano sprawdzenia magazynu przeciwpowodziowego oraz wyposaŜenia DRO.  
DruŜyna przygotowana do działań. 

11 Pobiedziska 
 

Gmina Pobiedziska jest przygotowania do likwidacji potencjalnych zagroŜeń wynikających z wysokiego 
stanu wód. Szczególnie StraŜ PoŜarna z Pobiedzisk, która jest włączona w system ratownictwa krajowego 
.StraŜacy ci  pełnią dyŜur  i są przygotowani do udzielan ia pomocy poszkodowanym na terenie 
województwa. 
Ponadto w dniu dzisiejszym wysłaliśmy jeden samochód straŜacki z poza systemu z motopompami, aby 
udzielić  pomocy poszkodowanym na terenie zaprzyjaźnionej gminy Bieruń. 
 

12 Puszczykowo 
 

Na terenie Puszczykowa n ie było konieczności wykonywania prac inŜyniery jnych przy nabrzeŜach rzeki. 
Członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wraz ze StraŜą Miejską stale monitoru ją poziom 
wody w Warcie w Puszczykowie, w razie wystąpienia zagroŜenia podtopieniami, mamy przygotowaną 
odpowiednią ilość worków i piasku. Pracownicy odpowiedzialni za wykonanie zabezpieczeń przy brzegu 
rzeki, są w stałej gotowości. Taką decyzję podjęto po dokładnej analizie sytuacji na terenie naszego Miasta, 
braliśmy pod uwagę aktualne prognozy ku lminacji stanów i przep ływów na rzece Warcie. 
 

13 Rokietnica Gmina nie prowadzi Ŝadnych przygotowań. 

14 Stęszew Gmina nie podejmuje działań. Całodobowy dyŜur pełni Burmistrz lub Sekretarz. 

15 Suchy Las 
 

Urząd Gminy zakupił 1000 szt. worków na p iasek i przekazał je d la OSP Gminy Suchy Las. 
Zakupiono i przekazano do OSP 7 szt. woderów. 
Zabezpieczono środki finansowe na wypadek zadysponowania jednostek OSP na teren kraju.  
Powiadomiono osoby funkcyjne o wzmoŜonej gotowości na wypadek konieczności podjęcia działań w 
związku z zagroŜeniem powodziowym. 
 

16 Swarzędz Brak informacji. 
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17 Tarnowo  
Podgórne 
 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne nie występuje zagroŜenie powodziowe. W wyniku długotrwałych 
ulewnych opadów deszczu na terenie gminy mogą wystapić lokalne podtopienia na powierzchni nie 
przekraczającej 1ha, które nie stanowią zagroŜenia d la ludzi i mienia w stopniu, wymagającym podjęcia 
natychmiastowych działań. Nie mniej jednak gmina Tarnowo Podgórne dysponuje wystarczającymi 
zasobami sił i środków do zapobiegania i likwidacji skutków ewentualnych podtopień. 
Na terenie gminy Tarnowo Podgórne moŜliwe jest pozyskanie większych ilości sprzętu 
kwatermistrzowskiego (namioty, śpiwory, koce, itp.), który moŜe być wykorzystany w sytuacjach 
kryzysowych. Sprzęt kwatermistrzowski znajduje się w markecie "DECATHLON", Swadzim.  

 

Od dnia 19 maja br. PCZK w związku z przewidywanym zagroŜeniem powodziowym  
w dorzeczu Warty utrzymywało stały kontakt z zainteresowanymi nadwarciańskiego gminami, 
słuŜbami, inspekcjami i straŜami przekazując informacje dotyczące potencjalnego zagroŜenia 
powodziowego, róŜnego rodzaju meldunki, prognozy, informacje i sprawozdania. PCZK 
systematycznie zbierało informacje o sytuacji powodziowej i przekazywało je Staroście 
Poznańskiemu i Wojewodzie Wielkopolskiemu. 
 
 PCZK współpracowało z: 

-   Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego: Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Komorniki, 
Luboń, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las; 

- Komendą Miejską Policji w Poznaniu; 
- Komendą Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu; 
- Powiatową Inspekcją Sanitarno-Epiodemiologiczną w Poznaniu; 
- Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Poznaniu; 
- Powiatową Inspekcją Nadzoru Budowlanego; 
- Zarządem Dróg Powiatowych; 
- Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMP; 
- Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW; 
- Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin; 
- Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej; 
- Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 
- Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu; 
- Zakładami „LUVENA” S.A.                                 
PCZK udzielało takŜe informacji telefonicznej mieszkańcom Powiatu Poznańskiego dotyczącej 

zagroŜenia powodziowego. 
 

Zestawienie budynków zagroŜonych zalanie/podtopieniem 
(tereny przewidziane do ewakuacji). 

 
 

Lp. 
 

Nazwa gminy 
 

Nazwa rzeki 
Charakterystyka terenu obję tego zalewem lub 
ochroną, rodzaj zagospodarowania obszaru, 

nazwa miejscowości  
w obszarze 

 
Do ewakuacji  

 
1. 

 
Mosina 

  

 
Warta 

 
Krajkowo 

ZagroŜone zalaniem jest pojedyncze gospodarstwo 
rolne, zlokalizowane na zachodnim krańcu wsi, 

połoŜone nad oczkiem wodnym będącym 
starorzeczem Warty. Podtopieniu lub zalan iu mogą 

ulec budynki gospodarskie oraz budynek 
mieszkalny. 

 
 

około 6 osób 
 

30-40 s ztuk 
inwentarza 

 
2. 
 

 
Mosina 

 
Warta 

 
Rogalin 

ZagroŜony zalaniem lub podtopieniem jest 
gospodarstwo rolne zlokalizowane w pobliŜu 

gorzeln i na prawym brzegu Warty. ZagroŜony jest 
budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.  

 
 

około 5 osób 
 

około 5 sztuk 
trzody chlewnej 
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3. 

 
Mosina  

 
 Warta 

 
Wiórek 

ZagroŜonych zalan iem jest osiedle domków 
jednorodzinnych przy ul. Łąkowej oraz Działkowej. 

Osiedle zlokalizowane jest w zakolu na prawym 
brzegu Warty. 

 
 

około 30 osób 

 
4. 
 

 
Mosina 

 
Warta 

 
 

 

  
Czapury 

ZagroŜonych zalan iem jest 5 domostw 
zlokalizowanych na prawym brzegu Warty przy  

ul. Promowej. 

 
 

około 15 osób 

 
5. 

 
Mosina 

 
Kopla 

 
Czapury 

ZagroŜone zalaniem są budynki zlokalizowane 
wzdłuŜ ul. Dolnej oraz ul. Krętej (siedem 
gospodarstw). Najbardziej zagroŜony jest 

domostwo zlokalizowane na końcu ul. Dolnej. 
Budynek usytuowany jest nad skarpą rzeki Kolpa 

uchodzącej do Warty.   

 
 

około 30 osób 
 

około 100 sztuk 
trzody chlewnej 

 
6. 

 
Puszczykowo 

 
Warta 

 
Puszczykowo 

ZagroŜone zalaniem są 2 budynki w Puszczykowie 
przy ul. Wodziczki zlokalizowane nad skarpą na 

zakolu Warty:  
- Leśny Ośrodek Szko leniowy,  

- budynek mieszkalny „Rusałka” 
Na ul. Łąkowej zagroŜone są 2 budynki 

mieszkalne. Znajdują się  w obniŜeniu terenowym 
stanowiący niegdyś obszar zalewowy Warty 

(obecnie odgrodzony od rzeki nasypem drogi). 
Istnieje takŜe moŜliwość zalania w wypadku 

wystąpienia wysokich stanów wody przez przepust 
w koronie drogi. W takim przypadku istnieje 

zagroŜenie dla 4-5 budynków mieszkalnych przy 
ul. Poznańskiej oraz kilku budynków 

gospodarczych przy u l. Lipowej. 

 
 
 

 
około 5 osób 
(pracownicy) 

 
około 100 osób 

 
 
 

około 15 osób 
 

 
7. 

 
 Komorn iki 

 
Warta 

  

 
 Kątniki 

Domostwo Kątniki zlokalizowane jest na lewym 
brzegu Warty przy starej przeprawie promowej. 

Budynek moŜe ulec podtopieniu. 
 

 
 

około 7 osób 
 

 
8. 

 
Luboń 

 
ciek wodny  

wpływający do 
Jeziorka Kocie 

Doły 

 
Luboń 

ZagroŜone zalaniem mogą być budynki 
zlokalizowane na ul. Armii Poznań – przy zajezdni 
autobusowej. Zlokalizowane są one nad ciekiem 
wpływającym do Jeziorka Kocie Do ły. Podczas 

ekstremalnie wysokiego wezbran ia Warty 
podtopieniu ulec mogą budynki mieszkalne  

i gospodarcze. 

 
 

około 12 osób 
 

 
9. 

 
Luboń 

 
ciek wodny 

uchodzący do 
Warty oraz 

Warta 

 
Luboń 

ZagroŜony zalaniem jest obszar zabudowań 
połoŜonych wzd łuŜ strumyka uchodzącego do 

Warty oraz  szereg zabudowań zlokalizowanych  
w pobliŜu stadionu sportowego. Na ul. 3 Maja 
zagroŜonych jest 9 budynków mieszkalnych i 6 

budynków gospodarczych .  
 

Na ul. Nad Strumykiem zagroŜony zalan iem jest 
budynek zlokalizowany nad samym ciekiem przy 

mostku.  

 
 

około 26 osób 
 
 
 
 
 
 

około 3 osób 
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Na ul. St rumykowej ewakuacji podlegać moŜe 
równieŜ budynek zlokalizowany przy mostku. 

Na ul. Rzecznej zagroŜony zalaniem jest budynek 
Domu Kultury w Luboniu. 

 
ZagroŜonych ponadto jest około 7 domostw 
zlokalizowanych przy stadionie sportowym. 

 
około 3 osób 

 
 
 
 

około 28 osób 
 

 
10. 

 
Czerwonak 

 
Warta 

 
Bolechowo (Promnice) 

ZagroŜone zalaniem są budynki gospodarcze 
wchodzące w skład fermy drobiu. 

 
około 

kilkadziesiąt 
tysięcy sztuk 

drobiu  
 
Tabela. Zestawienie obszarów zalewowych w dolinie rzeki Warty w graniach administracyjnych 
gmin Powiatu Poznańskiego na podstawie Operatu Przeciwpowodziowego (zleconego przez Powiat 
Poznański w 2003 roku). 
 

Przygotowania gmin do ewakuacji I i II stopnia (stan na 20 maja 2010 r.). 
 

Uwaga! Odnośnie rubryki dotyczącej zapewnienia podstawowych warunków socjalnych, to najczęściej gminy nie 
posiadają łóŜek polowych. Wyznaczone miejsca to najczęściej szko ły. Zapewnione jest zaplecze kuchenne lub catering, 
łazienki z ciep łą wodą. 

 

Dnia 21 maja br., w związku z otrzymanymi potwierdzonymi prognozami o realnym 
zagroŜeniu obszaru powiatu poznańskiego powodzią, zwołane zostało posiedzenie Zespołu 
Zarządzani Kryzysowego Starosty Poznańskiego - Grupa Zabezpieczenia Socjalnego  
i Logistycznego. Zespół obradował pod przewodnictwem Wicestarosty Poznańskiego,                        

Czy gmina? 

opracowała plan  
ewak.  

I i II stopnia 

jest 
przygotowana 

do 
samodzielnego 
przeprowadzeni

a ewakuacji I 
stopnia 

wytypowała 
obiekty do 

których moŜna 
ewakuować 

ludność 

przygotowana 
jest  
do 

zapewnien ia 
podstawowyc
h warunków 
socjalnych w 
obiektach z 

rub. 4 

posiada zapasy 
podstawowych 

artykułów 
(Ŝywność, 

woda, środki 
higieny, koce 

itp.) 

Lp. Nazwa gminy 

TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Buk X  X  X  X   X 
2 Czerwonak X  X  X  X   X 
3 Dopiewo X  X  X  X   X 
4 Kleszczewo X  X  X  X   X 
5 Komorniki X  X  X  X   X 
6 Kostrzyn X  X  X  X   X 
7 Kórnik X  X  X   X  X 
8 Luboń X  X  X   X  X 
9 Mosina  X  X  X  X   X 

10 Murowana 
Goś lina 

X  X  X  X   X 

11 Pobiedziska  X  X  X  X   X 
12 Puszczykowo X  X  X  X  X  
13 Rokietnica X  X  X  X   X 
14 Stęszew X  X  X  X   X 
15 Suchy Las X  X  X  X   X 
16 Swarzędz X  X  X  X   X 
17 Tarnowo 

Podgórne 
X  X  X  X   X 
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a uczestniczyli w nim oprócz członków Zarządu i Sekretarza Powiatu takŜe dyrektorzy wydziałów: 
Zdrowia, Edukacji, Finansów, Ochrony Środowiska oraz Gabinetu Starosty, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zarządu 
Dróg Powiatowych. W trakcie posiedzenia ustalono zasady ewentualnego uŜycia powiatowych 
zasobów, sił i środków w trakcie akcji przeciwpowodziowej.  

 
Dnia 22 maja Dyrektorzy Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego   i Spraw 

Obywatelskich uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta 
Poznania. Podczas spotkania przedstawiono aktualną sytuację hydrologiczną oraz przedstawiono 
obszary zagroŜone na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania. 

 
Dnia 23 maja br. w ramach monitoringu sytuacji powodziowej Starosta Poznański, dokonał 

sprawdzenia stanu obwałowań rzeki Warty, a takŜe sytuacji w miejscach potencjalnych 
zagroŜonych podtopieniem. Staroście towarzyszył nadkom. Piotr Bąbelek – Naczelnik Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. 

 

 

Fot. Wieś Czapury, gm. Mosina. 

W dniu 24 maja Starosta Poznański zwołał spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, w którym wzięli udział wójtowie i burmistrzowie nadwarciańskich gmin: Mosiny, 
Lubonia, Komornik, Czerwonaka i Murowanej Gośliny oraz szefowie słuŜb, inspekcji i straŜy, 
dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z-ca dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania przedstawiono aktualną sytuację 
hydrologiczną w Powiecie Poznańskim, wraz z prognozą na najbliŜsze dni, omówiono sytuację 
w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zagroŜonych podtopieniami i zalaniem oraz 
przedstawiono stan przygotowań do akcji powodziowej w ww. gminach. Podjęte zostały takŜe 
ustalenia dotyczące 24-godzinnego monitorowania poziomu rzeki Warty i stanu wałów 
przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Poznańskiego. Na zakończenie spotkania 
przedstawiciele gmin nadwarciańskich otrzymali płyty CD z mapami terenów zalewowych w 
gminach przy prognozowanym stanie Warty 700 cm na posterunku wodowskazowym  na moście 
Rocha w Poznaniu. 

 
W związku z zagroŜeniem powodzią od dnia 24 maja z inicjatywy Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego stworzony został specjalny serwis na stronie: www. Powiatu 
Poznańskiego. Na stronie tej PCZK systematycznie przekazywało informację dotyczące m.in. 



 40 

telefonów infolinii w poszczególnych nadwarciańskich gminach Powiatu o zagroŜeniu 
powodziowym, prognoz stanu rzeki, obszarów zagroŜonych zalaniem lub podtopieniem, 
zachowania się mieszkańców, utrudnieniach na drogach czy zasadach zabezpieczenia domostw 
przed wodą. O uruchomionym serwisie internetowym informowano takŜe na stronach: gminy Buk, 
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Pobiedziska, Rokietnica, Swarzędz 
oraz Komendy Miejskiej PSP, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW, 
Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Miasta Poznania oraz Sanepidu. Serwis odwiedziło około 25 
tys. osób (na podstawie danych Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu). 

Dnia 24 maja Dyrektorzy Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obywatelskich uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Prezydenta Miasta Poznania.  

24 maja br, na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 
powiatowym, w związku z przekroczeniem stanów wody na wodowskazach powyŜej poziomu 
alarmowego z tendencją rosnącą na rzece Warta  Starosta Poznański ogłosił alarm powodziowy dla 
nadwarciańskich gmin Powiatu Poznańskiego. 
 



 41 

 
 

W dniach 25 maja. i 31 maja zakupiono do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego 
łącznie 30 tys. worków, 5.200 m2  folii oraz 16 metrów węŜy ssawnych do pomp. W trakcie 
spotkania Starosty Poznańskiego u Wojewody Wielkopolskiego w dniu 27 maja uzgodniono,  
iŜ z magazynów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zostanie przekazane na 
potrzeby Powiatu dodatkowe 20 tys. worków.  

PCZK koordynowało dystrybucję będących na stanie Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego worków i folii, tak aby były uŜyte tam gdzie było to uzasadnione. Łącznie 
w czasie akcji przeciwpowodziowej w dyspozycji PCZK było 66 tys. worków i 5.200 m2  folii. 
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Do wsparcia miejsc zagroŜonych w gminach Powiatu Poznańskiego przekazano: 
-  8 tys. worków + 2 bele folii do UMiG Luboń; 
- 8 tys. worków + 2 bele folii dla UG Komorniki (oczyszczalnia ścieków w Łęczycy + 

Wirenka); 
- 4 tys. worków dla Szkoły Aspirantów PSP (poligon PSP); 
- 4,5 tys. worków dla UM Puszczykowo (rejon Niwki i ul. Wodziczki); 
- 6 tys. worków dla Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie; 
- 4,5 tys. worków UMiG Mosina (Sowiniec); 
- 4,5 tys. worków dla JR-G nr 6 Krzesiny; 
- 3,5 tys. worków UMiG Murowana Goślina. 

 Będące na stanie Magazynu pompy zostały przekazane do: 
- 1 szt. dla szpitala w Puszczykowie; 
- 4 szt. na potrzeby JR-G nr 1 KM PSP. 
Od dnia 27 maja Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego 

rozpoczęło pracę w trybie 24-godzinnym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  
PCZK zapewniało całodobowy przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego: 
 - nr telefonu 61-84-10-760; 509-230-144;   
 - nr faxu: 61-84-10-691;                       
 - e-mail. pczk@powiat.poznan.pl; 

oraz zapewniało łączność radiotelefoniczną na dotychczasowych kanałach. 
  

W dniu 29 maja br. Starosta Poznański, Pan Jan Grabkowski w ramach monitoringu sytuacji 
powodziowej na terenie Powiatu Poznańskiego osobiście zapoznał się ze stanem przygotowania 
nadwarciańskich gmin Powiatu Poznańskiego oraz powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy do 
nadejścia fali kulminacyjnej na Warcie. Staroście towarzyszył brygadier Witold Rewers Komendant 
Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu oraz Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu. 

 

 

Fot. Oczyszczalnia Ścieków w Łęczycy, gm. Komorniki. 

 

Od dnia 29 maja br. PCZK koordynowało akcję wsparcia budowy i umacniania wałów przez 
Ŝołnierzy na terenie Lubonia. 
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W dniu 31.05.2010 r sytuacja w zagroŜonych gminach  powiatu poznańskiego Była 
następująca ( na podstawie pisemnej informacji PCZK o sytuacji powodziowej do WCZK ):  

 
 
1) Gmina Kórnik:  

- trwa stały monitoring zabudowań w m. Czmoniec i Trzykolne Młyny                     
(3 gospodarstwa); 

- zabezpieczono zapas piasku i worków; 
 - trwa monitoring drogi ze Świątnik do Zbrudzewa (2464P) ze względu na 

podchodzenie wody. 
2) Gmina Mosina: 
 - przez najbliŜsze minimum 48 h nie jest przewidziane otwarcie drogi powiatowej 

2466 P (Sowiniec-Baranowo), trwa monitoring stworzonego wału zabezpieczającego 
ujęcie wody w Mosinie; 

 - trwa stały monitoring zabudowań i wybudowanego wału w m. Czapury (ulica 
Kręta); 

 - wszystkie wały na terenie gminy są monitorowane, przesiąki są likwidowane na 
bieŜąco geowłókniną i workami; 

 - w przypadku pogorszenia sytuacji jest przygotowana ewakuacja wszystkich 
mieszkańców zagroŜonego osiedla w m. Wiórek oraz okolic ul. Krętej w Czapurach 
(dla osób, które nie mogą skorzystać z pomocy rodzin gmina zapewnia 
zabezpieczenie socjalno-bytowe dla 129 mieszkańców Czapur i 27 mieszkańców 
Wiórka); 

 - trwają działania zabezpieczające w m. Sowiniec; 
 - po rozmowach z GCZK Mosina prosimy o uzmysłowienie dziennikarzom,                  

iŜ Marlewo nie leŜe na terenie wsi Czapury, gmina Mosina, lecz na terenie miasta 
Poznań.   

3) Miasto Puszczykowo: 
 - przez najbliŜsze minimum 48 h nie jest przewidziane otwarcie fragmenty drogi 

powiatowej 2490 P (fragment od skrzyŜowania z drogą Wojewódzką 430 w m. 
Łęczyca do dworca kolejowego w Puszczykowie); 

  - trwa monitoring wału w rejonie Niwki Starej; 
- workami zabezpieczono Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie, trwa 
odpompowywanie wody z ośrodka (najbardziej zagroŜone miejsce w mieście). 

4) Gmina Komorniki: 
- trwa monitorowanie sytuacji i uszczelnianie wału przy oczyszczalni ścieków w m. 
Łęczyca. 

5) Gmina Luboń: 
 - prosimy o uzmysłowienie dziennikarzom, iŜ teren stadionu sportowego (rejon ulic. 

Dąbrowskieg i Rzecznej leŜy na terenie miasta Poznań;   
- trwa monitoring usypanego wału na ternie tzw. „Kocich Dołów”, ul. Wodna, 
Piaskowa i Łąkowa (zalane 2 domy skąd wypompowywana jest woda); 
- trwa monitoring usypanego wału w rejonie ulic 3 Maja, Dolna, Nad Wartą; 
- trwa monitoring sytuacji przy Strumieniu Junikowskim. 

6) Gmina Czerwonak: 
- stały monitoring sytuacji; 
      - podtopienia nadwarciańskich łąk i pól oraz ogródków działkowych w Czerwonaku 

(w piątek jedna z ewakuowanych w czwartek mieszkanek działek powiła zdrową 
córeczkę); 
- brak zagroŜeń dla domostw; 
- GCZK Czerwonak informuje o braku zagroŜenia dla Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Koziegłowach. 
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7) Gmina Murowana Goślina: 
- stały monitoring sytuacji; 

- zalane pola i łąki w m. Złotoryjsko i Ciszewo; 
- zabezpieczenie 1 gospodarstwa w m. Złotoryjsko; 
- woda przerwała wał przy stawie w pobliŜu Złotoryjska i zalała go; 
- zabezpieczenie cieku wodnego Trojanka przed tzw. cofką. 

7) Gmina Suchy Las: 
 - GCZK Suchy Las informuje, Ŝe na terenie gminy nie występuje Ŝadne zagroŜenie 

powodziowe.  
 
W dniu 02 czerwca Starosta Poznański zwołał kolejne spotkanie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięli udział wójtowie i burmistrzowie nadwarciańskich 
gmin: Kórnika, Mosiny, Lubonia, Komornik, Czerwonaka i Murowanej Gośliny oraz szefowie 
słuŜb, inspekcji i straŜy. Podczas spotkania przedstawiono aktualną sytuację hydrologiczną 
w Powiecie Poznańskim, wraz z prognozą na najbliŜsze dni, omówiono sytuację w gminach, ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc zagroŜonych podtopieniami i zalaniem oraz podsumowano 
dotychczas prowadzoną akcję przeciwpowodziową.  

W dniu 03 czerwca br. Starosta Poznański dokonał kontroli stanu zabezpieczenia umocnień 
przeciwpowodziowych w obecności Komendanta Miejskiego bryg. Witolda Rewersa oraz d-cy 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 kpt. Mirosława Hoffmana. Wizji lokalnej nadbrzeŜy Warty 
dokonano z łodzi od miejscowości Rogalinek do miejscowości Bolechowo. 

 

Fot. Leśny Ośrodek Szkoleniowy, ul. Wodziczki, gm. Puszczykowo. 

 

Od dnia 07 czerwca  br. PCZK pośredniczyło w zbieraniu informacji na temat strat 
dokonanych przez powódź na terenie Powiatu i przekazywaniu ich na poziom wojewódzki. 

Dnia 18 czerwca br., w związku ze spadkiem poziomu wody w Warcie Starosta Poznański 
ogłosił odwołanie alarmu powodziowego w nadwarciańskich gminach Powiatu. 
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W dniu 15 lipca br. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
odbyło się połączone spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z Burmistrzami, Wójtami gmin zagroŜonych powodzią 
poświęconemu podsumowanie zagroŜenia powodziowego i akcji powodziowej na terenie Powiatu 
Poznańskiego – maj/czerwiec 2010 rok.                                                                                                                                                  

W spotkaniu udział wzięli :  
1.Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego, 
2. Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,                            
3. Burmistrz Gminy Mosina, 
4. Burmistrz Gminy Kórnik, 
5. Burmistrz Gminy Luboń, 
6,  Burmistrz Gminy Puszczykowo,  
7. Wójt Gminy Komorniki,  
8. Wójt Gminy Czerwonak, 
9. Burmistrz Gminy Murowana Goślina, 
10. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
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11. Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej, 
12. Konsultant doc. dr hab. inŜ. Piotr Kowalczak.  
 
  Porządek spotkania 

1. Przedstawienie zagroŜenia powodziowego na ternie Powiatu Poznańskiego. 
2. Podsumowanie przebiegu sytuacji powodziowej oraz w wnioski. 
3. Przedstawienie informacji dotyczącej podejmowanych działań przez kierujących  słuŜbami, 

inspekcjami i straŜami. 
4. Działanie Starosty Poznańskiego w czasie zagroŜenia powodziowego. 
5. Wolne głosy i wnioski. 

  Na spotkaniu przedstawiciele słuŜb i gmin przedstawili  informacje według następujących 
zagadnień: 

1).  wytypowane przez gminę miejsca zagroŜone; 
2). lokalizacja miejsc zagroŜonych, charakterystyka terenu, ilość osób potencjalnie 

zagroŜonych; 
3). planowane działania zapobiegające zagroŜeniu powodziowemu; 
4). zasoby sprzętowo-organizacyjne będące do dyspozycji gminy przed wystąpieniem 

zagroŜenia powodziowego; 
5). organizacja akcji ratowniczej na terenie gminy; 
6). przedstawienie miejsc, w których wystąpiło zagroŜenie powodziowe z podaniem: 

lokalizacji, wielkości zagroŜonych i zalanych obszarów, ich charakterystyką (grunty 
rolne, tereny zamieszkałe itp.), ilością osób i obiektów zagroŜonych (z podaniem 
potencjalnego zagroŜenia i faktycznego zalania, podtopienia); 

7). podjęte działania w celu ochrony w/w obszarów z podaniem wielkości sił i środków 
uŜytych do ograniczenia skutków zalania (z podaniem ilości osób zaangaŜowanych, 
uŜytych worków, folii, pisaku, sprzętu); 

8). koszty akcji ratowniczej, w tym zakupu wyposaŜenia, sprzętu, zabezpieczenia 
logistycznego ratowników; 

9).  udział jednostek OSP – jakie jednostki, ile osób, ilość wypracowanych godzin;  
10). ewakuacja mieszkańców (ilości osób ewakuowanych, inwentarza i sprzętu, kosztów 

ewakuacji); 
11). wyznaczenie przez gminę rzędnej najwyŜszego poziomu wody w zagroŜonych 

obszarach (Proszę o podanie rzędnych wyznaczonych punktów); 
12).  koszty przywrócenia terenu do stanu sprzed zagroŜenia powodziowego (koszty 

usuwania tymczasowych umocnień, obwałowań); 
13).  szacunki szkód w mieniu publicznym, osób prywatnych i rolnictwie; 
14).  szacunki szkód w sprzęcie uŜytym w akcji ratowniczej; 
15).  szacunki  szkód w infrastrukturze technicznej gminy i innych podmiotów. 
 

 

6.2. Sytuacja w gminach Powiatu Poznańskiego – faza przygotowania. 
 

Od dnia 19 maja 2010 r., w związku z przewidywanym zagroŜeniem powodziowym  
w dorzeczu Warty, Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego i Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Poznańskiego rozpoczęły przygotowania do przeciwdziałania potencjalnemu 
zagroŜeniu powodziowemu. Wójtowie i Burmistrzowie przedstawili następujące informacje. 
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KÓRNIK 

 

W planie reagowania kryzysowego gminy określono miejsca  które w warunkach 
wyjątkowo wysokiej wody na rzece Warcie mogą ulec zalaniu lub podtopieniu. Rzeka Warta 
przebiega na przestrzeni ok. 8.5 km wzdłuŜ zachodniej granic gminy Kórnik, na tym obszarze 
połoŜone są dwie wsie Czmoniec i Trzykonne Młyny.  Tereny te są zróŜnicowane pod względem  
połoŜenia wysokościowego między rzędnymi  57.6  a  64.9. 

Wieś Trzykonne Młyny nie była zagroŜona, zaś w rejonie potencjalnie zagroŜonej wsi 
Czmoniec mieszkały 4 rodziny (do 25 osób). W ramach przygotowania słuŜby gminy: 
- sprawdziły stan materiałów i wyposaŜenia znajdującego się w gminnym magazynie 

przeciwpowodziowym; 
- rozpoczęto monitoring sytuacji powodziowej w rejonie wsi Czmoniec  

i Trzykolne Młyny; 
- utrzymywano stały kontakt z PCZK oraz podniesiono gotowość słuŜb gminnych i OSP; 
WyposaŜenie przeciwpowodziowe: 
          - 2500 worków; 
          - 5 pomp do wody, 60 łopat, 5 taczek, 1 łódź wiosłowa płaskodenna na przewozu 6 osób,1 

łódź motorowa do przewozu 4 osób, 3 agregaty prądotwórcze przenośne. 
 

MOSINA 

 

Na terenie Gminy Mosina Warta przebiega na odcinku 25 km, dodatkowo przez  teren 
gminy przebiega 11 km Kanału Mosińskiego, rzeka Głuszynka, kanał Szymanowo-Grzybno, kanał 
Samica i Olszynka, a takŜe znajduje się jezioro przepływowe we wsi Baranówko. Rzeka Warta 
charakteryzuje się róŜną szerokością na terenie gminy od od 2,1 km na wysokości wsi Baranówko-
Świątniki do 200 metrów na wysokości wsi Czapury.  

 
W dniu 25 maja (7 dni przed prognozowanym maksymalnym stanem rzeki) GZZK 

opracował listy osób przewidzianych do ewakuacji, z udziałem Policji i sołtysów wsi,   
w bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami wytypowanych posesji określono ilość osób 
podlegającej ewakuacji i samoewakuacji. Wydano dyspozycję przygotowania miejsc noclegowych  
i opieki socjalnej dla 155 osób. Ustalono zasady prowadzenia ewakuacji ludności, wsi Czapury  
ul. Kręta – 73 osoby, Dolna – 15 osób i Promowa – 41 osób oraz wsi Wiórek ul. Działkowa – 4 
osoby, Łąkowa – 22 osoby. Określono ilość środków transportu – zabezpieczono przewóz osób 
ewakuowanych. 

W fazie przygotowania GZZK podjął następujące działania: 
- wyznaczono i zinwentaryzowano na terenie Gminy miejsca zagroŜenia powodziowego 

(wsie Krajkowo, Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Wiórek, Czapury); 
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- przekazano informację o zagroŜeniu sołtysom wsi, gdzie przewidywane są zagroŜenia,  
a takŜe poinformowano wszystkich mieszkańców i właścicieli zagroŜonych posesji  
i zakładów; 
- podjęto akcję informacyjną pozostałych mieszkańców gminy o sytuacji powodziowej 
(takŜe w internecie); 
- wypracowano koncepcję ochrony terenów zamieszkanych i infrastruktury krytycznej oraz 
dokonano analizy sił i środków; 
- wyznaczono osoby funkcyjne odpowiedzialne za realizację postawionych słuŜbom 
ratowniczym zadań; 
- po spotkaniu z podmiotami realizującymi zadania ratownicze wydano dyspozycję 
usunięcia zaniŜenia wałów przeciwpowodziowych na Kanale Mosińskim w ciągu ulicy 
Krasickiego w Mosinie; 
- zakupiono dodatkowe ilości worków oraz rozpoznano moŜliwość pozyskania piasku 
(zapas 2500-4000 ton) i pojazdów do jego transportu;, 
- nawiązano stały kontakt z Centrami Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego, 
Śremskiego oraz Gmin Puszczykowo, Komorniki i Luboń, a takŜe  
- wyznaczono miejsca ewakuacji mieszkańców: straŜnica OSP (Radzewice, Krajkowo), 
szkoła (Rogalin Czapury), świetlica gminna (Wiórek, Rogalinek) oraz przygotowano 
transport i zabezpieczenie socjalne. 

WyposaŜenie przeciwpowodziowe: 
 - 14.000 worków; 

- sprzęt cięŜki (7 koparko-ładowarek), 10 sztuk pomp (róŜne rodzaje). 
Ilość osób mogących w pierwszej kolejności wziąć udział w akcji przeciwpowodziowej – 60.  

 
 

PUSZCZYKOWO 

 

W przebiegającym przez południową część miasta kanale Mosiński, przybór wody mógł 
spowodować zalanie terenu wokół oczyszczalni ścieków (nie powodując zagroŜenia dla samej 
oczyszczalni) oraz terenu na południe od ul. Mocka do drogi nr 431 (nasyp drogi stanowi wał 
przeciwpowodziowy). Podtopieniem zagroŜone było równieŜ obniŜenie terenu przy ulicy Niwka 
Stara na wysokości stajni Niwka. We wschodniej część miasta zachodnia strona ulic: Niwka Stara, 
ul. Nadwarciańska, ul. C. Ratajskiego, ul. Wczasowa, ul. Poznańska nie była zagroŜona, zagroŜone 
obszar natomiast, to rejon przy ul. Wodziczki. Kolejny obszar zagroŜony, to północno - wschodnia 
część miasta – tereny na północ od ul. Poznańskiej łączącej stację kolejową Puszczykowo z drogą 
wojewódzką nr 430. Pod drogą usytuowany jest przepust o średnicy 100cm, który pozwala na 
przepływ wody w kierunku ul. Lipowej. Łącznie w zagroŜonych miejscach (Dzielnica Niwka, 
Oczyszczalnia ścieków, Leśny Ośrodek Szkoleniowy, blok mieszkalny ul. Wodziczki 1,  
ul. Poznańska 2, ul. Łąkowa 1), zamieszkiwało 109 osób. 
W ramach przygotowań do przyjęcia fali powodziowej na Warcie: 

- rozpoczęto stały monitoring poziomu wody w Warcie; 
- dokonano ustalenia, przeglądu i inwentaryzacji miejsc zagroŜonych w przypadku 
wystąpienia stanów alarmowych 
- ustalono, Ŝe do zabezpieczenia przed zalaniem obniŜenia terenu przy ulicy Niwka Stara 
naleŜy zbudować tamę z worków z piaskiem; 
- na zagroŜonych terenach w rejonie ulicy Wodziczki ze względu na rozległość obszaru 
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zagroŜonego nie przewidziano budowy dodatkowych wałów (budynki będą zabezpieczane 
indywidualnie); 
- w razie potrzeby przepust pod drogą droga łącząca ul. Poznańską z szosą 430 naleŜy 
zablokować w celu zapobieŜenia przepływu wody na tereny na północ od ul. Poznańskiej; 
- wyznaczono miejsca ewakuacji mieszkańców (Centrum konferencyjno-bankietowe 
„ATRIUM“, Szkoła Podstawowa nr 1) oraz transport. 

WyposaŜenie przeciwpowodziowe: 
- 750 worków na piach + 1000 worków kupione 25.05.2010r. + 750m2 folii uszczelniającej 
o szer. 5m, uzgodniony zakup piachu i gryzu; 
- 1 koparko-ładowarka; samochód cięŜarowy; samochód cięŜarowo osobowy;  

Ilość osób mogących w pierwszej kolejności wziąć udział w akcji przeciwpowodziowej – 10 + 20  
w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym.  
 

KOMORNIKI 

 

Miejsca szczególnie zagroŜone powodzią wg. oceny słuŜb gminy to osada Kątnik, 
oczyszczalnia ścieków w Łęczycy, posesje przy ul. Poznańskiej, Łąkowej, Cmentarnej w Łęczycy, 
przy ul. Zespołowej w Wirach, hala sportowa Gimnazjum i posesja przy ul. Polnej 60  
w Komornikach. Szczególnie zagroŜonych jest w tym rejonie 10 budynków zamieszkałych  przez 
25 osób.  

W ramach przeciwdziałania zagroŜeniu wybudowano ok. 30m odcinka wału w Kątniku,  
w miejscu połoŜenia dawnego promu (ochrona budynku mieszkalnego), podwyŜszono wał 
przeciwpowodziowy zachodniego brzegu rz. Wirenki na odcinku od szosy 430 do przepustu pod 
torami. 
W ramach przygotowań do przyjęcia fali powodziowej na Warcie: 

- rozpoczęto stały monitoring poziomu wody w Warcie; 
- dokonano ustalenia, przeglądu i inwentaryzacji miejsc zagroŜonych w przypadku 
wystąpienia stanów alarmowych - 10 budynków mieszkalnych, łącznie około 25 osób; 
- zaplanowano ewakuacja mieszkańców do szkoły podstawowej w Wirach (autobus Zakładu 
Usług Komunalnych w Komornikach); 
- na terenie bazy autobusów ZUK Komorniki w ciągu trzech przygotowano worki  
z piaskiem; 
- ostrzeŜono miejscową ludność głównie przy wykorzystaniu systemu smsowego 
powiadamiania i pojazdu straŜ gminnej z nagłośnieniem; 
- zabezpieczono dostawę piachu oraz przygotowany transport 

WyposaŜenie przeciwpowodziowe: 
– 1800 worków; 
 – 400m2 folii budowlanej; 
– 2 koparko-ładowarki, 4 pompy (róŜnych typów), sprzęt okopowy. 

Ilość osób w pierwszej kolejności do uŜycia w akcji przeciwpowodziowej – 30. 
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LUBOŃ 

Ze względu na podnoszenie się poziomu wody rzeki Warty, na terenie Miasta Luboń 
wyznaczono najbardziej zagroŜone przez powódź były rejony ulic: 3 Maja, Dąbrowskiego, 
Rzeczna, Krańcowa (wody rzeki Warty); Hibnera, Nad Strumykiem, Spadzista, Nad Wartą (wody 
Strumienia Junikowskiego); Dolna, Stawna, Wodna, Leśna, Łąkowa, Starorzeczna, Magazynowa - 
teren tzw. „Kocich Dołów” (podsiąki do starorzecza Warty). W rejonie tych ulic zagroŜone były 
posesje, budynek klubu sportowego na terenie stadionu oraz będący w budowie budynek hotelu 
przy ul. Krańcowej - łącznie ok. 30 budynków mieszkalnych zamieszkałych przez ponad 100 osób).  
W ramach przygotowań do przyjęcia fali powodziowej na Warcie: 

- rozpoczęto stały monitoring poziomu wody w Warcie i wałów przeciwpowodziowych  
w granicach miasta; 
- zabezpieczono dostawę piachu oraz przygotowany transport. 

WyposaŜenie przeciwpowodziowe: 
- 1000 szt. worków i sprzęt okopowy.  
 

     CZERWONAK 

W ramach przygotowania do nadejścia fali powodziowej na Warcie do wszystkich 
mieszkańców zagroŜonych bezpośrednio ryzykiem zalania – teren działek w Czerwonaku oraz 
zabudowania w Promnicach, docierali członkowie sztabu antykryzysowego informując 
z wyprzedzeniem o moŜliwości podtopienia i udzielając wszelkiej pomocy w zabezpieczeniu 
gospodarstw. Zostało zorganizowane spotkanie z przedsiębiorcami firm znajdujących się 
bezpośrednio przy rzece Warta, na którym przedstawiono zagroŜenia powodziowe oraz ustalono 
zakres działania i współpracy z UG. Natomiast w trakcie spotkanie przedstawicieli gminy  
z sołtysami Promnic, Owińsk, Czerwonaka i Koziegłów, pracownikami  GOPSu, i AKWENu, 
przedstawicielem LOP „ĆMA” oraz Policji, StraŜy Gminnej, OSP Czerwonak i Promnice ustalono 
zakresu odpowiedzialności i przygotowania do właściwego zabezpieczenia przed powodzią. 
W ramach przygotowań do przyjęcia fali powodziowej na Warcie: 

- opracowano harmonogram działań w zakresie przygotowania do nadejścia fali 
powodziowej (Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego); 
- wprowadzono dyŜury w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego; 
- wyznaczono prawdopodobny teren zalewowy – Promnice, teren od  brzegu rzeki Warty do 
ulicy Południowej  przy moście na ul. Wojska Polskiego; 
- rozpoczęto monitoring Warty przy pomocy OSP Czerwonak i Promnice, Policji, StraŜy 
Gminnej (w tym 2 razy dziennie przy moście w Promnicach gdzie zamontowano 
wodowskaz); 
- gospodarstwo rolne w Promnicach na ul. Południowej przygotowano na ewentualną 
ewakuację drobiu (30.000 szt.), przygotowano równieŜ pojazdy do transportu drobiu do 
zapasowych kurników w  Margoninie;  
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- przeprowadzono kontrolę ogródków działkowych w celu ustalenia ilości osób, które mogą 
być objęte ewakuacją (łącznie 12 rodzin); 
- zawarto porozumienie na dostarczenie piasku ze Ŝwirowni. 
- sołtysom i słuŜbom ratowniczym rozdano worki, zorganizowano i przywieziono piasek na 
wyznaczone miejsca w sołectwach 

WyposaŜenie przeciwpowodziowe: 
– 2 ciągniki, 3 przyczepy, 1 ładowarka; 
- 9 pomp (róŜnych typów); 
- 3000 szt. worków. 

Ilość osób mogących w pierwszej kolejności wziąć udział w akcji przeciwpowodziowej – 40.  
 

 

MUROWANA GO ŚLINA 

 

 Na terenie gminy Warta przebiega przez tereny zamieszkane tylko w niewielkim stopniu. Na 
obszarze zagroŜonym znajdują się głównie łąki, pola uprawne oraz stawy.  
W przypadku znacznego podniesienia się poziomu rzeki Warty zagroŜone byłyby pojedyncze 
posesje: Mściszewo  30,  Złotoryjsko 18, 19, 30 - łącznie 15 osób. 
W ramach przygotowań do przyjęcia fali powodziowej na Warcie: 

- dokonano ustalenia, przeglądu i inwentaryzacji miejsc zagroŜonych w przypadku 
wystąpienia stanów alarmowych ; 
- zapoznano ratowników OSP i OC z terenem zagroŜonym i prognozowanymi działaniami 
ratowniczymi; 
- rozpoczęto stały monitoring stanu rzeki Warty;   
- powiadomiono o zagroŜeniu mieszkańców zagroŜonych miejsc;  
- dokonano sprawdzenia magazynu przeciwpowodziowego. 
- zabezpieczono piasek w ilości 300 ton i pojazdy do jego przewoŜenia. 

WyposaŜenie przeciwpowodziowe: 
- 4500 szt. worków, 60 szt. łopat; 
- pompy– 3. 

Do dyspozycji kierujących akcją przygotowanych było 45 druhów  OSP i 12 członków DRO 
Nieszawa. 

 

6.4. Sytuacja w gminach Powiatu Poznańskiego – faza reagowania.  

 

24 maja br, na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 
powiatowym, w związku z przekroczeniem stanów wody na wodowskazach powyŜej stanu 
alarmowego z tendencją rosnącą na rzece Warta Starosta Poznański ogłosił alarm powodziowy dla 
nadwarciańskich gmin Powiatu Poznańskiego. 
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KÓRNIK 

O podnoszeniu się stanu wody mieszkańcy wsi Czmoniec i Trzykolne Młyny byli 
informowani na bieŜąco na podstawie informacji z PCZK w oparciu o komunikaty IMiGW o stanie 
wody na rzece Warcie. W najbardziej zagroŜonych miejscach ustawiono wskaźniki poziomu wody 
w celu bieŜącej informacji o wzroście/opadzie poziomu wody. W celu  zabezpieczenia potencjalnie 
zagroŜonych gospodarstw i budynków została ułoŜona  zapora z folii i worków z piaskiem na 
wypadek gdy by woda podniosła się o 30-40 cm od spodziewanych maksymalnych stanów wody. 
W akcji udział brało 25 mieszkańców wsi oraz 18 straŜaków z OSP Czmoń, OSP Kórnik, OSP 
Kamionki. UłoŜono ok. 2200 worków z piaskiem, 250 mb  folii budowlanej, zuŜyto 100 ton 
piasku. 

Woda w dniach 28/29 maja osiągając najwyŜszy stan  podeszła we wsi Czmoniec  do 
rzędnej 64.9. Ze względu na charakterystykę terenu podtopieniu uległy tereny zalesione, łąki i pola 
uprawne. Do gospodarstw rolnych i zabudowań mieszkalnych woda podeszła, bez ich podtapiania. 
Nie zachodziła konieczność ewakuacji mieszkańców, nie było takŜe szkód w mieniu.  

 

 
Fot. Woda podchodzi pod zabudowania, Czmoniec, gm. Kórnik. 
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Fot. Woda podchodzi pod drogę powiatową 2464P, gm. Kórnik. 
 

Zatopionych zostało łącznie 110.08 ha  uŜytków  rolnych, 98.61 ha  uŜytków zielonych, 
12.07 ha  gruntów ornych, (29 gospodarstw). 

Koszt  akcji przeciwpowodziowej w gminie wyniósł 13.500 zł. (koszt piasku - 3,500 zł,  
koszty OSP – 10.000 zł ). 18 straŜaków OSP przepracowało łącznie  168  godzin.   

Nie było konieczności ewakuacji ludzi i zwierząt, nie notowano szkód w mieniu osób 
prywatnych, a szkody w rolnictwie są trakcie szacowania. Nie poniesiono strat w sprzęcie 
ratowniczym. Władze gminy oceniły straty w infrastrukturze gminy jako incydentalne. 
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Rys. Mapa terenów zalewowych, gm. Kórnik. 
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MOSINA 

Ze względu na rozległy teren gminy i ilość cieków wodnych przy dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji hydrologicznej organizacja akcji ratowniczej polegała na kontrolowaniu wyznaczonych 
miejsc zagroŜeń powodziowych, reagowaniu w przypadku pojawienia się nowych zagroŜeń,  
a takŜe zarządzaniu posiadanymi siłami i środkami.  

ZagroŜenie powodziowe wystąpiło: 
 
 

Mosina  - gdzie wykonano ziemny wał przeciwpowodziowy na długości cmentarza ok. 250 
metrów,  wydano 1500 worków,  zadysponowano 315 ton piasku. 

  
 

Wieś Krajkowo – występujące zagroŜenie powodziowe od strony Krajkowo Folwark,  
za wałem ochronnym Ujęcia Wody w Krajkowie. Teren opada od rzeki w kierunku gospodarstwa 
agroturystycznego i restauracji „Podkowa Leśna” oraz w kierunku wsi Krajkowo. W celu 
zabezpieczenia ww. miejsc usypano dwa wały z piasku (60 ton piasku). 
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Droga Baranowo-Krajkowo – zalana podczas powodzi w 1982 roku, w tym miejscu, poza 
stałym nadzorem nie podejmowano Ŝadnych działań przeciwpowodziowych (brak zagroŜenia). Do 
ochrony wsi Baranowo wydano 500 worków i zadysponowano 15 ton piasku. 

 

 

 

Droga Baranowo-Sowiniec (na wysokości Majątku Sowiniec), gdzie znajdują się dwa 
zaniŜone miejsca. Pierwsze o długości około 50 metrów na zakręcie, na wysokości przepustu pod 
drogą, drugie oddalone w kierunku Baranowa o około 350 metrów, o długości około 200 metrów. 
Za drogą znajduje się teren ochrony ujęcia wody. Według AQUANET SA, przeprowadzone przez 
Gminę działania przeciwpowodziowe uchroniły znaczną część studni przed podtopieniem, a tym 
samym skaŜeniem wód podziemnych. Działania te uchroniły równieŜ łącznik głównych rurociągów 
przesyłowych przed całkowitym przełamaniem, co wiązałoby się z całkowitym zatrzymaniem 
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produkcji wody dla Miasta i Gminy Mosina, Miasta Puszczykowa, Miasta Lubonia i niemal całej 
Aglomeracji Poznańskiej (na podstawie pisma firmy AQUANET SA z podziękowaniem za 
prowadzone działania przeciwpowodziowe skierowanego do Burmistrz Miasta i Gminy Mosina). 
Sytuacja taka była realna, poniewaŜ wał, w którym biegnie rurociąg wraz z kablami zasilająco-
sterowniczymi został podmyty. W celu jego ochrony i zapobieŜeniu katastrofie budowlanej 
powstrzymano rozlewisko na linii drogi uŜywając 10 szt. wałów forsownych (równowaŜnik 5 tys. 
worków), wydano 9 tys. worków, zadysponowano 270 ton piasku. 

 

  
 

Wieś Sowinki, do ochrony domostw wydano 2500 worków i zadysponowano 30 ton piasku. 

 

Wieś Radzewice, ul. Wodna, gdzie znajdują się dwa domy mieszkalne połoŜone nad 
brzegiem zbiornika wodnego Święconka, w celu ich zabezpieczenia wydano 500 worków  
i zadysponowano 15 ton piasku. 
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Wieś Rogalin, ul. Arciszewskiego (Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie, jedno 
gospodarstwo rolne, którego część zabudowań gospodarczych jest połoŜona na rzędnej około 60, 30 
n.p.m., czyli około 1 metr poniŜej najwyŜszego zanotowanego stanu wody), w celu zabezpieczenia 
przez podchodzącą wodą  przekazano 1500 worków i zadysponowano 45 ton piasku.  

  
 

Wieś Rogalinek (gospodarstwo rolne na końcu ul. Północnej, posadowione  
w granicach wody 1%), z powodu przesiąków wałów ułoŜono 9760 metrów kwadratowych 
geowłókniny, wydano 20.500 tys. worków, zadysponowano 512 ton piasku, a z powodu zagroŜenia 
stabilności wału przeciwpowodziowego wycięto 29 drzew.  
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Wieś Wiórek (ul. Działkowa, Łąkowa, Makowa). Na osiedlu (27 domów) wszystkie domy 
wybudowane zostały na terenach zalewowych, w granicach wody 1%. Ze względu na usytuowanie 
osiedla i jego rozległość jego ochrona przed zalaniem powyŜej rzędnej wody 59,0 n.p.m. 
wymagałaby budowy wału przeciwpowodziowego o długości około 2, 3 kilometra długości. Wobec 
powyŜszego wybrano rozwiązanie polegające na zabezpieczeniu pojedynczych budynków oraz 
ochronie sześciu najniŜej połoŜonych punktów broniących wlanie się wody na teren osiedla. 
Poziom wody w kulminacji osiągnął przy osiedlu 58,82 n.p.m. co przy zastosowanych 
zabezpieczeniach uchroniło osiedle przed zalaniem. W czasie akcji na terenie osiedla zastosowano 
10 szt.  wałów forsownych (równowaŜnik 5 tys. worków z piaskiem), usypano 5 odcinków 
ziemnych wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 250 metrów, wydano 14 tys. worków 
do indywidualnego zabezpieczenia 46 budynków, zadysponowano 350 ton piasku. 

 

 

Wieś Czapury, ul. Promowa – 16 posesji połoŜonych w granicach wody 1% nad brzegiem 
rzeki Warty, ul. Dolna i Kręta – 49 posesji połoŜonych w granicach wody 1% nad brzegiem rzeki 
Warty. W celu zabezpieczenia ww. posesji ułoŜono wał wodny o długości 900 mb (równowaŜnik 
18 tys. worków z piaskiem), wydano 10 tys. worków do indywidualnego zabezpieczenia domów 
zlokalizowanych od strony rzeki przed wałem wodnym, zadysponowano 350 ton piasku.  
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Babki, przy rzeczce Głuszynce, zabezpieczono 1 posesję połoŜona w granicach 1% wody 

nad brzegiem rzeczki Głuszynka. 
 
Droga wojewódzka nr 431 na odcinku Mosina - Rogalinek – 150 metrów za przejazdem 

kolejowym w kierunku Rogalinka. Droga była zalewana podczas wcześniejszych powodzi przy 
rzędnej wody około 61, 0 n.p.m.  Podczas obecnej powodzi zagroŜenie nie wystąpiło.    

  
      Wieś Baranówko – przy kanale łączącym jezioro z rzeką Wartą, na wysokości bramy 
wjazdowej do „Korzonkowa”. Usypany 150 metrowy wał wzdłuŜ cieku wodnego ochronił przed 
zalaniem 3 oddalone o 300 metrów gospodarstwa. Umocnienie pozostanie jako zabudowa stała. 

  
 

Zestawienie waŜniejszych prac wykonanych przez słuŜby ratownicze:  
Pompowanie wody     Sowiniec    – 60 tys. metrów sześciennych, 

Czapury      -   2tys. metrów sześciennych, 
                                    Wiórek       –   6 tys. metrów sześciennych, 

Rogalinek    -   4 tys. metrów sześciennych.  
UłoŜono ogółem - 60 tys. worków z piaskiem, 4300 m² folii, 9760 m² geowłókniny, 20 

wodnych wałów forsownych, 900 mb wałów wodnych, zuŜyto 1962 tony piasku. 
Łącznie w akcji przeciwpowodziowej w dniach 27 maja – 4 czerwca udział wzięło około 

310 straŜaków PSP i druhów OSP (w tym takŜe OSP spoza terenu gminy Mosina:  OSP Kamionki, 
OSP Kórnik, OSP Strykowo, OSP Dopiewo, OSP Plewiska, OSP os. Kwiatowe, OSP Głuszyna, 
OSP Krzesiny), a takŜe ponad 340 wolontariuszy.   

Posiłki dla druhów OSP, straŜaków PSP i wolontariuszy były dostarczane przez 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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Wyznaczone przez gminę rzędne najwyŜszego poziomu wody w zagroŜonych obszarach.  
 

Wyznaczenie przez gminę rzędnej  

 
Lp. Miejsce zagroŜenia powodziowego 

NajwyŜs zy poziom wody 

n.p.m. 

Wzrost w stosunku do stanu 

naturalnego 

1. 

Krajkowo 

- Idkowiak, 

-Leśniewicz 

61,0 3,7 

2. 
Droga  

Baranowo-Krajkowo 

60,5 4,03 

3. 
Droga  

Baranowo-Sowiniec 

60,8 5,3 

4. Radzewice, Wodna 61,0 4,0 

5. Rogalin, Arciszewskiego 60,8 4,3 

6. Rogalinek, Gerke 60,5 5,0 

7. 
Wiórek,  

Działkowa, Łąkowa 

59,3 5,3 

8. Czapury, Promowa 59,1 5,8 

9. 
Czapury,  

Dolna, Kreta  

59,0 5,9 

10. Czapury, Gromadzka 59,1 4,0 

11. Babki, przy Głuszynce  59,2 4,5 

12. 

 

Droga  

Mosina-Rogalinek 

61,5 3,5 

 

Koszty związane z zakupem paliwa do pomp i pojazdów, koszty wyŜywienia osób 
uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej, środki doraźnego zabezpieczenia wałów, 
ekwiwalenty pienięŜne przysługujące członkom Ochotniczych StraŜy PoŜarnych za udział  
w działaniach ratowniczych, remontem sprzętu, usuwania zbudowanych wałów, wyniosły około 
250 tys. zł.   

Uczestniczące w akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy jednostki OSP (OSP Mosina – 
25 osób, OSP Radzewice – 9 osób, OSP Pecna – 7 osób, OSP Nowinki – 9 osób, OSP śabinko – 10 
osób, OSP Krajkowo – 6 osób) przepracowały łącznie 4580 godz. (koszt refundacji to 68.615,00 
zł.)  

Ogólne koszty przywrócenia terenu do stanu sprzed zagroŜenia powodziowego  (usuwanie 
tymczasowych umocnień, obwałowań) szacunkowo gmina określiła na kwotę około 20 tys. złotych. 
Zasadniczy wpływ na tak niskie koszty usuwania prowizorycznych umocnień ma wpływ zakrojona 
na szeroką skalę kampania negocjacyjna z właścicielami gruntów, którzy w zdecydowanej 
większości wyraŜają zgodę na pozostawienie na swoim gruncie wybudowanych obwałowań.   

Na ternie Gminy Mosina nie było przypadku zalania budynku mieszkalnego. Zgłoszono 15 
zalań piwnic wodą pochodzącą z przesiąków pod wałem w budynkach połoŜonych wzdłuŜ wału 
przeciwpowodziowego we wsi Rogalinek. Podczas powodzi zostało zalanych 1700 hektarów 
obszarów rolnych. Powołana przez Burmistrza Gminy Mosina komisja dokonała szacowania strat  
w 106 gospodarstwach rolnych i stwierdziła zniszczenia upraw na powierzchni 743,2 ha. Wielkość 
strat powodziowych w uprawach wynosi ogółem 1 266 502 złotych 50 groszy. 
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Podczas wizji w terenie stwierdzono i wstępnie oszacowano wielkości nakładów, jakie naleŜy 
ponieść do odtworzenia zniszczonych dróg w gminie Mosina (Czapury - ul. Kręta, ul. Dolna,  
ul. Łąkowa, tzw. droga „dla wędkarzy”, Rogalinek – ul. Wodna),  razem 3180 m2 zniszczonej 
nawierzchni. Drogi te posiadały nawierzchnie tłuczniową, której koszt odtworzenia według 
szacunków wyniesie  282 765,60 zł. 

 

 

Rys. Rzędne poziomu wody, Gmina Mosina. 

  

PUSZCZYKOWO 

Ze względu na znaczne podniesienie się poziomu rzeki Warty zagroŜenie wystąpiło  
w rejonie ulicy Niwka Stara, rejonie drogi powiatowej 2490P (Puszczykowo-Łęczyca) oraz na 
terenie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego przy ul. Wodziczki, jednakŜe nie wystąpiła konieczność 
ewakuacji mieszkańców w związku z zagroŜeniem powodziowym. 

Maksymalny poziom wody w rejonie Niwki Starej nie stanowił bezpośredniego zagroŜenia 
dla połoŜonego najniŜej gospodarstwa rolnego. Zalaniu uległo jedynie około 0,5 ha upraw zboŜa. 
Na wysokości Stajni Niwka i hotelu La Paloma zbudowano wał przeciwpowodziowy z worków  
z piaskiem, zabezpieczonych folią i obsypanych zwałami ziemi. Do tego celu zuŜyto między 
innymi około 1500 worków z piaskiem, 450 ton piasku. Przy budowie wału pracowało w róŜnym 
czasie kilkudziesięciu wolontariuszy. Przy pracach wykorzystano równieŜ: koparko ładowarkę  
i dwa samochody cięŜarowe.  
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Fot. Puszczykowo, rejon Niwki Starej. 

 
W rejonie drogi powiatowej łączącej ul. Poznańską z drogą 430, wysoki stan wody 

spowodował rozmiękczenie poboczy drogi i zniszczenie ścieŜki rowerowej oraz uszkodzenie 
przepustu w drodze, co spowodowało zamknięcie drogi.  W celu zabezpieczenia przed zalaniem 
posesji przy pobliskich ulicach Łąkowej i Lipowej, ww. przepust został zasypany workami  
z piaskiem i ziemią (zuŜyto około 500 worków i  około 440 ton ziemi). Do prac wykorzystano 
koparko ładowarkę i samochody cięŜarowe dowoŜące ziemię.  

 
Fot. Zasypany przepust pod drogą powiatową 2490P – Łęczyca – Puszczykowo. 
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NajpowaŜniejsza sytuacja panowała na terenie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego, którego 
połoŜenie praktyczni przy samej rzece oraz brak obwałowań przy rzece zmuszało do podjęcia 
powaŜnych działań, w przypadku woli jego ochrony. W trakcie dni poprzedzających ogłoszenie 
alarmu powodziowego, a takŜe w trackie powodzi na terenie ośrodka wzniesiono około 3-metrowy 
wał z worków. W tym samym czasie trwała akcja odpompowywania wody z piwnic ośrodka,  
a takŜe z lokalnych podsiąków. W działaniach ratowniczych uczestniczyli pracownicy Lasów 
Państwowych, straŜacy PSP, druhowie OSP oraz wolontariusze. Do obrony ośrodka zuŜyto 
kilkadziesiąt tysięcy worków.  

 

 
Fot. Walka o utrzymanie LOS – Puszczykowo, ul. Wodziczki.  

 
Szacunkowe koszty akcji ratowniczej obejmujące zakup materiałów, wyposaŜenia, usług  

z zakresu prac ziemnych, zabezpieczenia terenu i pracujących ludzi wyniosły około 95 tys. zł. (nie 
wliczając kosztów które zostały poniesione przez Leśny Ośrodek Szkoleniowy). 

Koszt naprawy przepustu i drogi powiatowej 2490P, to kwota około 300 tys. zł, zaś koszt 
naprawy ścieŜki rowerowej równieŜ około 300 tys. zł, koszt likwidacji strat na przystani kajakowej 
około 15 tys. zł. 

W trakcie prac związanych z zabezpieczaniem terenów Miasta przed powodzią (nie dotyczy 
Leśnego Ośrodka Szkoleniowego), nie korzystano z pomocy jednostek OSP ani PSP. 
Przedstawiciele PSP współpracowali z GCZK w charakterze doradczym.  
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Rys. Podtopienia, Gmina Puszczykowo. 
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Rys. Podtopienia, Gmina Puszczykowo. 
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Rys. Podtopienia, Gmina Puszczykowo. 
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Rys. Podtopienia, Gmina Puszczykowo. 

 

 

KOMORNIKI 

Teren połoŜony po zachodniej stronie ul. Poznańskiej od polderu zalewowego przedzielony 
jest nasypem drogi wojewódzkiej nr 430. W chwili podnoszenia się poziomu wód gruntowych 
nisko połoŜony w tym miejscu teren napełniał się wodą. Dodatkowo woda przechodziła przez 
nasyp wzdłuŜ drenów, rur i elementów kanalizacji połoŜonych pod nasypem szosy, co powodowało 
podtapianie okolicznych zabudowań. Podtopieniami najbardziej zagroŜone były zabudowania przy 
ul. Łąkowej, gdzie nastąpiło zalanie pola przylegającego do rz. Wirenka na odcinku od szosy 430 
do przepustu w nasypie linii kolejowej, oraz podsiąkanie wody do piwnicy budynku mieszalnego 
przy ul. Łąkowej.  
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Fot. Posesje przy ul. Poznańskiej 16, 18, 35 oraz ul. Cmentarnej w Łęczycy 10,12,15,  
gm. Komorniki. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fot. Zabudowania przy ul. Łąkowej w Łęczycy na odcinku od szosy nr 430 do toru kolejowego, 
gm. Komorniki.  

 
Ze względu na wzrost poziomu wody w Warcie dojazd do osady Kątnik został odcięty przez 

podsiąkającą wodę. Z 9 zamieszkujących ją osób, jedna ewakuowała się sama, trzy (matka  
z dwójką dzieci) zostały ewakuowane łódką przez straŜaków OSP, natomiast 5 osób odmówiło 
ewakuacji. SłuŜby gminne dostarczały im wodę i podstawowe produkty Ŝywnościowe od strony rz. 
Warta, przy pomocy łodzi motorowej Policji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Zalany dojazd do osady Kątnik, gm. Komorniki. 
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 Centralnym punktem działań przeciwpowodziowych w gminie była oczyszczalnia ścieków  
w Łęczycy. Oczyszczalnia usytuowana na terenie podmokłym, została otoczona wodą ze 
wszystkich stron, z wyjątkiem drogi dojazdowej. Z uwagi na podchodzącą wodę pod oczyszczalnie 
i powstawanie podsiąków zadecydowano o podwyŜszaniu i umacnianiu wałów oczyszczalni,  
a następnie w wyniku rozmiękania wałów o wzmacnianiu ich wewnętrznej części.  

 

 
Fot. Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy, gm. Komorniki. 
 
 

ZuŜyto łącznie na terenie gminy 34.000 szt. worków, 3.000 m2 folii i ponad 1000 ton piasku. 
Koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej wyniosły ponad 103 tys. zł.  

W akcji przeciwpowodziowej w gminie uczestniczyła jednostka OSP (Plewiska) – 13 osób 
(wypracowując 1270 godzin), wspierana przez grupę 60 straŜaków i druhów (PSP i OSP spoza 
terenu gminy), funkcjonariusze StraŜy Gminnej, 40 osób skierowanych nieodpłatnie przez zakłady 
pracy, 15 osadzonych z aresztu śledczego w Rosnowie, 40 okolicznych mieszkańców, 7 harcerzy. 
UŜyto samochód wywrotkę, 5 koparko- ładowarek, cysternę, samochód-cystrenę, 4 ciągniki,                     
3 koparki, 4 kilkunastotonowe wywrotki wraz z obsługą.  

 
Rzędna maksymalnego poziomu lustra wody okalającej wały oczyszczalni ścieków  

w Łęczycy wyniosła 58,85m npm.  
Do gminy nie wpłynęły zgłoszenia o stratach w rolnictwie lub infrastrukturze 

(zabudowaniach, punktach handlowo-usługowych). Wyjątek stanowi wniosek o szacowanie i zwrot 
kosztów malowania przywołanej piwnicy budynku w Łęczycy przy ul. Łąkowej, w której pojawiła 
się woda podskórna na wysokość kilkunastu centymetrów. Przypadek skierowano do Ośrodka 
Pomocy Społecznej, gdzie oceniono, Ŝe nie kwalifikuje się do uzyskania zapomogi w ramach 
6000zł lub remontu (odbudowy) po powodzi w ramach 100tys. zł.  
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Miejsca zagroŜone/podtopione/zalane zagroŜone powodzią na terenie Gminy:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.  Gmina Komorniki- mapa podtopień i podsiąków. 

 

  LUBOŃ 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Luboniu koordynowało działania 
zabezpieczające przed zalaniem najbardziej zagroŜone tereny miasta, w tym układanie worków  
z piaskiem i budowę wałów. Od momentu ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego słuŜby 
miejskie całodobowo patrolowały brzegi Warty. Mieszkańcy najbardziej zagroŜonych terenów 
zostali wyposaŜeni w worki z piaskiem.  

Podczas przeprowadzonej w dniach 25 maja – 4 czerwca akcji przeciwpowodziowej łącznie 
w działaniach brało udział około 1300 osób. Byli to Harcerze, wolontariusze, straŜacy PSP  
i druhowie OSP (z Lubonia, Głuszyny, Krzesin, Czerwonaka i Dopiewa, wojsko, firmy z Lubonia  
i Poznania, straŜ miejska oraz policja. W trakcie akcji wybudowano około 800 metrów wałów, 
chroniących przed zalaniem domostwa. ZuŜyto około 25 tysięcy worków, w tym z zasobów Miasta 
- 17 tysięcy, wykorzystano około 100 wywrotek piasku oraz 1800 metrów folii zabezpieczającej 
wały. Sprzęt biorący udział w budowie wałów: 3 koparko- ładowarki, 1- równiarka. 

Odcinek wału 
budowanego na 

płn. brzegu  
rz. Wirenka 

Oszyszczalni
a 

Kątniki 

Wiry ul. 
Zespołowa 

Łęczyca 
ul. Poznańska 
ul. Cmentarna 

 

Podtopienia  

Teren pod 
zabudowę 

 

1
3 

 

10
1
2 

1
3 

1 

1
1 

2 
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Koszty bezpośredniej akcji ratowniczej wyniosły ponad 68 tys. zł (koszt zakupu worków, 
folii, piasku, paliwa, transportu, wyŜywienia). Pracownicy słuŜb gminy przepracowali dodatkowo 
766,5 godzin nadliczbowych. Dodatkowo poniesione zostały koszty na usunięcie skutków powodzi. 

Szkody w mieniu publicznym, osób prywatnych i rolnictwie: 
- zalany stadion miejski połoŜony przy ul. Rzecznej oraz budynek klubu sportowego 
znajdującego się na terenie obiektu (szatni i kotłownia),  szkody oszacowano na 30.000 zł; 
 

 
Fot. Zalany stadion, ul. Rzeczna,  Gm. Luboń.  

 
       - całkowicie zalana nowo wybudowana ścieŜka rowerowa na tzw. „Kocich Dołach” - nie 

odnotowano większych szkód; 

 
Fot. Zalana ścieŜka rowerowa – „Kocie Doły”,  Gm. Luboń.  
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- na posesjach kilku domostw, znajdujących się bezpośrednio przy zagroŜonych terenach 
częściowo zostały zalane ogródki, woda pojawiła się takŜe w piwnicach, zaś przy budowie 
wałów zostały uszkodzone kilka płotów - szkody oszacowano na kwotę 25.000 zł; 
 
 

 
Fot. Ul. Łąkowa -„Kocie Doły”,  Gm. Luboń.  

 

 
Fot. Ul. Dolna - „Kocie Doły”,  Gm. Luboń.  
 

 
- do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Luboniu (do dn. 01.07.2010r) wpłynęło 13 
wniosków  o uzyskanie pomocy finansowej, z których pozytywnie rozpatrzono jeden - kwota 
przyznanej pomocy 6.000 zł; 
- zalane łąki połoŜone bezpośrednio przy starym korycie Warty. 
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Rys Mapa zalewów – gmina Luboń. 
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 Rys. Mapa zalewów – gmina Luboń. 
 
 

CZERWONAK 

 
28.05.2010r. w wyniku dalszego pogarszania się prognozy sytuacji hydrologicznej  

w dorzeczu Warty pozwalającej na potwierdzenie miejsc szczególnie zagroŜonych zalaniem, 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego uszczegółowiło, Ŝe zagroŜenie dotyczy domku 
jednorodzinnego w Promnicach przy ul. Południowej 72 (połoŜony bezpośrednio nad brzegiem 
rzeki), budynku komunalnego w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 145 (moŜliwość podtopienia przy 
wysokości fali powyŜej 8m) i ogródków działkowych w Czerwonaku. W GZZK podjęto decyzję  
o budowie wałów ochronnych z worków z piaskiem przy w/w obiektach. W dniu 29.05.2010r. 
woda przerwała wał ochronny i wdarła się do budynku w Promnicach stwarzając bezpośrednie 
zagroŜenie mieszkańcom, którzy zostali ewakuowani do swojej rodziny (wraz z posiadanym 
mieniem). Zalany został równieŜ teren Stanicy Akwenmarina o powierzchni ok. 4,5 ha  
w Czerwonaku oraz stacja gazociągu w Miękowie. Dzień później woda podtopiła część działek 
ogródków w Czerwonaku (skąd ewakuowano nielegalnie mieszkającą rodzinę) oraz posesję  
w Owińskach nie stwarzając bezpośredniego zagroŜenia  uŜytkownikom.   
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Fot. Zalewy Warty, ul. Gdyńska, gm. Czerwonak. 

 

 
Fot. Promnice, gm. Czerwonak, zalany budynek mieszkalny. 
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Fot. Zbudowane wały przy budynku komunalnym, w Czerwonaku, ul. Gdyńska 145. 
 
 
 

 
Fot. Budowa wału przeciwpowodziowego na ogródkach działkowych w Czerwonaku. 
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Fot. Zalane tereny przystani Akwenmarina w Czerwonaku, przy ul. Gdyńskiej. 

 
 
W dniach największego zagroŜenia powodziowego na terenie gminy zaangaŜowanych 

codziennie było 40 osób. SłuŜby ratownicze gminy brały takŜe czynny udział w akcjach 
powodziowych na terenie Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania. W dniach  29.05 – 30.05. br. 
OSP Czerwonak  ratowała  przed zalaniem dobytek mieszkańców Puszczykowa, Lubonia, 
Rogalinka, Murowanej Gośliny oraz Poznania (ul. Starołęka i ul. Garbary), Puszczykowo (Leśny 
Ośrodek Szkolny), Luboń (Poligon StraŜacki), Rogalinek (Most), Poznań (ul. Starołęcka 244). 

Podczas działań profilaktycznych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy 
Czerwonak zostało wydanych 4 tys. szt. worków, dostarczono takŜe  216 ton piasku.  

Wstępny szacowany koszt akcji przeciwpowodziowej w Gminie Czerwonak to kwota  
28 tys. zł. (wliczając refundację dla druhów). 

Szacowane straty w gminie Czerwonak spowodowanych przez powódź – przystań 
kajakowa, rowy odwadniające, kanały (bez obiektów ubezpieczonych, strat prywatnych i strat  
w rolnictwie) to około 41 tys. zł.,  
 Zalaniu i podtopieniu uległo na terenie gminy około 4,5 ha.  
NajwyŜszy poziom wody odnotowano w dniu 01.06.2010r. 
 

Miejsce KilometraŜ 
Średnia wysokość  

nad poziom morza 

Wysokość wody 

nad poziom morza 

Centralna oczyszczalnia ścieków Koziegłowy 237,000 48,12 55,02 

Czerwonak 232,400 47,21 54,01 

Owińska 229,000 46,53 53,28 

Bolechowo 225,000 45,73 52,48 

Most drogowy Promnice 224,860 45,71 52,31 

Promnice 224,000 45,54 52,14 
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MUROWANA GO ŚLINA 

 

Podczas akcji przeciwpowodziowej wzrost poziomu wody w rzece Warcie nie zagraŜał 
ludziom zamieszkującym w miejscach określonych jako zagroŜone. Dlatego teŜ w gminie nie 
przeprowadzano ewakuacji. ZagroŜone tereny uŜytków rolnych nie były objęte akcją ratowniczą,  
a podczas powodzi w miejscowościach Mściszewo, Złotoryjsko, Siarczanowo zostało zalanych 56 
hektarów uŜytków rolnych, w tym 20 hektarów zbóŜ, 30 hektarów łąk trwałych, 4 hektary 
ziemniaków i 2 hektary stawów rybnych.  

Działania ratownicze podjęto na działce rekreacyjnej połoŜonej w miejscowości 
Złotoryjsko, w ich trakcie skutecznie wzmocniono 7 tys. worków wał zbudowany przez właściciela 
działki (część worków z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego).  

Rzędna najwyŜszego poziomu wody wyniosła w zagroŜonych obszarach: Złotoryjsko – 
44,84m. – woda osiągnęła poziom 51m.; Mściszewo – 44,70m – woda osiągnęła poziom 51m.; 
ujście rzeki Trojanka  -  44,44m. -  woda osiągnęła poziom 51m. 

W akcji przeciwpowodziowej brało udział osiem jednostek OSP - łącznie 60 druhów, którzy 
wypracowali 590 godzin, ich działania wspierała jednostka PSP – JRG nr 8  
z Bolechowa. Druhowie OSP Murowana Goslina przepracowali takŜe 200 godzin na  rzecz miasta 
Poznania.  

Ze względu na stosunkowo niewielkie zagroŜenie powodziowe, co skutkowało niewielkim 
zaangaŜowaniem słuŜb ratowniczych, koszty zabezpieczenia logistycznego wyniosły około 1.500 zł 
(nie wliczając kosztów refundacji utraconych dochodów dla druhów).  

Koszt remontu obiektów połoŜonych na przystani rzeczne w Mściszewie oceniono na 
10.000zł. Straty poniesione w uprawach rolnych wskazanych nie zostały oszacowane. Nie 
wystąpiły szkody w sprzęcie uŜytym w akcji ratowniczej oraz w infrastrukturze technicznej gminy  
i innych podmiotów. 
 

 

Fot. Złotorysko, gm. Murowana Goślina, obrona zabudowań. 
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Fot. Zalane nadwarciańskie łąki i pola uprawne, gm. Murowana Goślina. 
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Rys. Gmina Murowana Goślina – obszary zalane w okresie powodzi. 
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6.5. Sytuacja w zagroŜonych gminach Powiatu Poznańskiego wg meldunków. 
 

Sytuacja na terenie Powiatu Poznańskiego 27.05.2010, sytuacja do godz. 24:00. 
 
 

Gmina 
 

Miejsca zagroŜone gdzie trwa akcja 
 

Uruchomione siły 
i środki 

 
Ilość  

uŜytych 
worków 

 
Ilość 

worków w 
rezerwie 

 
Czerwonak 

 
- podtopienia nadwarciańskich łąk i pól; 

- brak zagroŜeń d la domostw; 
- ewakuacja 6-ciu osób z działek w Czerwonaku 

do sali gimnastycznej w Czerwonaku; 
- ułoŜenie 1 tys. worków pod domem socjalnym 

w Czerwonaku; 
- dystrybucja po 1 tys. worków d la sołtysów 

zagroŜonych sołectw; 
- zgromadzen ie zapasów piasku. 

 
- brak na dzień 

dzisiejszy, 
działania 

prewencyjne  

 
5 tys. 

 

 
brak 

 
Kórnik 

 
- nadzór nad domostwami zagroŜonymi 

podtopieniami w miejscowości Trzyko lne Młyny. 

 
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
1 tys. 

 
brak 

 
Luboń 

 
- woda podchodzi pod domostwa na ternie tzw. 

„Kocich Dołów”, ul. Wodna, Piaskowa i Łąkowa, 
trwa budowa i podwyŜszanie wału który ma je 

zabezp ieczyć;  
- podchodzenie wody pod domostwa w rejonie 
ulic Dąbrowskiego, 3 Maja, Dolna, Nad Wartą 
trwa budowa i podwyŜszanie wału który ma je 

zabezp ieczyć; 
- woda pod ul. Starołęcką (ogran iczen ie do 30 

km/h) 

 
 - OSP  
- PSP 

- słuŜby 
komunalne 

- mieszkańcy 

 
5 tys. 

(+3 tys. z 
Powiatowego 

Magazynu Przeciw-
powodziowego oraz 1 

rolka fo lii) 

 
brak 

 
Mosina 

 
- woda podchodzi pod domostwa w Czapurach 
przy ul. Krętej, wzdłuŜ tej ulicy wybudowano 

wał; 
- przygotowanie do ewakuacji części domostw 
przy ul. Krętej (n iezabezpieczonych wałem); 
- działania zabezpieczające domostwa i ujęcie 

wody w Sowińcu;  
- systematyczne kontrolowanie wałów; 

- przygotowanie do ewakuacji wszystkich 
mieszkańców miejscowości Wiórek. 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby 
komunalne 

- mieszkańcy 

 
35 tys. 

(+6 tys. z 
Powiatowego 

Magazynu Przeciw-
powodziowego) 

 

 
brak 

 

 
Murowana 

Goś lina 

 
- zalane pola w Złotoryjsku i Ciszewie; 

- brak zagroŜeń d la domostw; 
- wydano 150 worków. 

 
- brak na dzień 

dzisiejszy, 
działania 

prewencyjne 

 
150 

 
3 tys. 

 
Puszczykowo 

 
- wybudowano wał w rejonie Niwki Starej; 
- workami zabezpieczono Leśny Ośrodek 

Szkolen iowy w Puszczykowie; 
- zasypywano przepust pod drogą 430 w 

Puszczykowie.  

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby 
komunalne 

- mieszkańcy 

 
ok. 3 tys. 

( z Powiatowego 
Magazynu Przeciw-

powodziowego 
przekazano do 
Szp itala pompę 

szlamową  i węŜe 
ssawne i tłoczące) 

 

 
brak 
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Komorniki 

 
- zabezp ieczan ie oczyszczalni ścieków w 

Łęczycy. 
 

 
- OSP 
-PSP  

- słuŜby 
komunalne 

- mieszkańcy 

 
1 tys. 

(+2 tys. z 
Powiatowego 

Magazynu Przeciw-
powodziowego oraz 2 

rolki folii) 

 
brak 

 
 

 
Sytuacja na terenie Powiatu Poznańskiego 28.05.2010, sytuacja do godz. 10:00. 

 
 

Gmina 
 

Miejsca zagroŜone gdzie trwa akcja 
 

Uruchomione siły i 
środki 

 
Ilość  

uŜytych 
worków 

 
Ilość 

worków w 
rezerwie 

 
Czerwonak 

 
- podtopienia nadwarciańskich łąk i pól; 

- brak zagroŜeń d la domostw; 
- ewakuacja 6-ciu osób z działek w 

Czerwonaku do sali g imnastycznej w 
Czerwonaku; 

- ułoŜenie 1 tys. worków pod domem 
socjalnym w Czerwonaku; 

- dystrybucja po 1 tys. worków d la 
sołtysów zagroŜonych sołectw; 
- zgromadzen ie zapasów piasku. 

 
- brak na dzień 

dzisiejszy, działania 
prewencyjne  

 
5 tys. 

 

 
brak 

 
Kórnik 

 
- nadzór nad domostwami zagroŜonymi 
podtopieniami,           -od dnia 27.05 do 

dnia 28.05 br. godz. 9.50 woda wzrosła o 
3,5 cm. 

 
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
1 tys. 

 
brak 

 
Luboń 

 
- woda podchodzi pod domostwa na ternie 

tzw. „Kocich Dołów”, ul. Wodna, 
Piaskowa i Łąkowa, trwa budowa i 

podwyŜszanie wału który ma je 
zabezp ieczyć;  

- podchodzenie wody pod domostwa w 
rejonie u lic Dąbrowskiego, 3 Maja, Dolna, 
Nad Wartą trwa budowa i podwyŜszan ie 

wału który ma je zabezpieczyć; 
- woda pod ul. Starołęcką (ogran iczen ie do 

30 km/h) 

 
 - OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
5 tys. 

(+3 tys. z 
Powiatowego 

Magazynu Przeciw-
powodziowego oraz 

1 ro lka fo lii) 

 
brak 

 
Mosina 

 
- woda podchodzi pod domostwa w 

Czapurach przy u l. Krętej, wzdłuŜ tej ulicy 
wybudowano wał; 

- przygotowanie do ewakuacji części 
domostw przy u l. Krętej 

(niezabezpieczonych wałem); 
- działania zabezpieczające domostwa i 

ujęcie wody w Sowińcu;  
- systematyczne kontrolowanie wałów; 

- przygotowanie do ewakuacji wszystkich 
mieszkańców miejscowości Wiórek. 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
35 tys. 

(+6 tys. z 
Powiatowego 

Magazynu Przeciw-
powodziowego) 

 

 
brak 

 

 
Murowana 

Goś lina 

 
- zalane pola w Złotoryjsku i Ciszewie; 

- brak zagroŜeń d la domostw; 
- wydano 150 worków. 

 

 
- brak na dzień 

dzisiejszy, działania 
prewencyjne 

 
150 

 
3 tys. 
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Puszczykowo 

 
- wybudowano wał w rejonie Niwki Starej; 
- workami zabezpieczono Leśny Ośrodek 

Szkolen iowy w Puszczykowie; 
- zasypywano przepust pod drogą 430 w 

Puszczykowie.  

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
ok. 3 tys. 

( z Powiatowego 
Magazynu Przeciw-

powodziowego 
przekazano do 
Szp itala pompę 

szlamową  i węŜe 
ssawne i tłoczące) 

 
brak 

 
Komorniki 

 
- zabezp ieczan ie oczyszczalni ścieków w 

Łęczycy. 
 

 
- OSP 
-PSP  

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
1 tys. 

(+2 tys. z 
Powiatowego 

Magazynu Przeciw-
powodziowego oraz 

2 ro lki folii) 

 
brak 

 
 

Sytuacja na terenie Powiatu Poznańskiego 31.05.2010, sytuacja do godz. 11:00. 
 

 
Gmina 

 
Miejsca zagroŜone gdzie trwa akcja 

 
Uruchomione siły i środki 

 
Czerwonak 

 
- stan wody w Promnicach 650 cm, przy COŚ 695 cm; 
- podtopienia nadwarciańskich łąk i pól oraz ogródków 

działkowych w Czerwonaku; 
- brak zagroŜeń d la domostw. 

 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór  
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
Kórnik 

 
- nadzór nad domostwami zagroŜonymi podtopieniami w 

miejscowości Czmoniec i Trzyko lne Młyny;           
- zabezp ieczono zapasy piasu i worków do obrony domostw; 

- w Czmońcu woda osiągnęła rzędną 60,6; 
- trwa monitoring drogi ze Świątnik do Zbrudzewa (2464P) 

ze względu na podchodzenie wody. 
 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór 
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
Luboń 

 
- woda podchodzi pod domostwa na ternie tzw. „Kocich 

Dołów”, ul. Wodna, Piaskowa i Łąkowa, trwa 
zabezp ieczan ie   wału który ma je zabezp ieczyć;  

- podchodzenie wody pod domostwa w rejonie ulic 
Dąbrowskiego, 3 Maja, Do lna, Nad Wartą trwa  
zabezp ieczan ie wału który ma je zabezpieczyć; 

- zabezp ieczan ie domostw przy Strumien iu Junikowskim; 
- w rejonach zagroŜonych ulic trwa odpompowywanie wody. 

 

 
 - OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

- WP 
 

 
Mosina 

 
- woda podchodzi pod domostwa w Czapurach przy ul. 

Krętej, wzdłuŜ tej ulicy zabezpieczany jest wybudowany 
wał; 

- działania zabezpieczające domostwa i ujęcie wody w 
Sowińcu;  

- systematyczne kontrolowanie wałów; 
- przygotowanie do ewakuacji wszystkich mieszkańców 

miejscowości Wiórek; 
- przesiąki pod wałem w Rogalinku. 

 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 
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Murowana 

Goś lina 

 
- zalane pola w Złotoryjsku i Ciszewie; 

- brak zagroŜeń d la domostw; 
- zalane stawy w pobliŜu Złotoryjska; 

- zabezp ieczen ie cieku wodnego Trojanka przed tzw. cofką  
(skierowanie wody w wyrobiska Ŝwirowni). 

 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Puszczykowo 

 
- zabezp ieczan ie wału w rejonie Niwki Starej; 

- workami zabezpieczono Leśny Ośrodek Szkolen iowy w 
Puszczykowie, trwa odpompowywanie wody z Ośrodka; 

- zamknięto część ulicy Poznańskiej od dworca 
Puszczykowie. 

 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Komorniki 

 
- trwa zabezp ieczan ie oczyszczalni ścieków w Łęczycy. 

 
 

 
- OSP 
-PSP  

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
 

Sytuacja na terenie Powiatu Poznańskiego 01.06.2010, sytuacja do godz. 22:00. 
 

 
Gmina 

 
Miejsca zagroŜone gdzie trwa akcja 

 
Uruchomione siły i środki 

 
Czerwonak 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- podtopienia nadwarciańskich łąk i pól oraz ogródków 
działkowych w Czerwonaku; 
- brak zagroŜenia dla COŚ; 

- brak zagroŜeń d la domostw. 
 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór  
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
Kórnik 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- nadzór nad domostwami zagroŜonymi podtopieniami w 
miejscowości Czmoniec i Trzyko lne Młyny (3 gospodarstwa);          
- zabezp ieczono zapasy piasu i worków do obrony domostw; 
- trwa monitoring drogi ze Świątnik do Zbrudzewa (2464P) ze 

względu na podchodzenie wody. 
 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór 
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
Luboń 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- woda zatrzymana wybudowanym wałem pod domostwami na 
ternie tzw. „Kocich Dołów”,  

ul. Wodna, Piaskowa i Łąkowa, t rwa monitorowanie i 
uszczeln ianie wału;  

- woda zatrzymana wybudowanym wałem pod domostwami w 
rejonie u lic Dąbrowskiego, 3 Maja, Dolna, Nad Wartą trwa  

monitorowanie i uszczeln ianie wału;  
- zabezp ieczan ie domostw przy Strumien iu Junikowskim; 

- w rejonach zagroŜonych ulic napływająca woda jest 
odpompowywana. 

 

 
 - OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 

 
Mosina 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- woda pod domostwami w Czapurach przy  
ul. Krętej, wzdłuŜ tej ulicy  wybudowany jest wał, który 

zabezp ieczy domostwa powyŜej w przypadku zwiększenia 
stanu wody; 

- działania zabezpieczające domostwa i ujęcie wody w 
Sowińcu; 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 
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- systematyczne kontrolowanie wałów; 
- przesiąki pod wałem w Rogalinku są likwidowane na 

bieŜąco; 
- w przypadku pogorszenia sytuacji jest przygotowana 

ewakuacja wszystkich mieszkańców zagroŜonego osiedla w m. 
Wiórek oraz okolic u l. Krętej w Czapurach (dla osób, które nie 

mogą skorzystać z pomocy rodzin gmina zapewnia 
zabezp ieczen ie socjalno-bytowe dla 129 mieszkańców Czapur 

i 27 mieszkańców Wiórka); 
- zamknięta droga powiatowa 2466 P (Sowin iec-Baranowo). 

 
 

Murowana 
Goś lina 

 
- przecieka wybudowany wał przy jednym gospodarstwie w 

Złotoryjsku – trwają działania w celu jego uszczelnienia;  
- zalane pola w Złotoryjsku i Mściszewie; 

- zalany staw w pobliŜu Złotoryjska (Warta przelała się przez 
teren oddzielający staw od rzeki); 

- zabezp ieczen ie cieku wodnego Trojanka przed tzw. cofką  
(skierowanie wody w wyrobiska Ŝwirowni). 

 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Puszczykowo 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- trwa monitorowanie i uszczeln ianie wału w rejonie Niwki 
Starej; 

- trwa monitorowanie i uszczeln ianie wału w Leśnym Ośrodku 
Szkolen iowym w Puszczykowie, trwa odpompowywanie wody 

z Ośrodka; 
- zamknięty fragment drogi powiatowej 2490 P (odcinek od 
skrzyŜowania z drogą Wojewódzką 430 w m. Łęczyca do 

dworca ko lejowego w Puszczykowie). 
 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Komorniki 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- trwa monitorowanie i uszczeln ianie wybudowanego wału 
przy oczyszczalni ścieków w Łęczycy. 

 

 
- OSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
 

Suchy Las 
 

- sytuacja jest monitorowana; 
- brak zagroŜenia. 

 

 
- brak 

 
 

Sytuacja na terenie Powiatu Poznańskiego 02.06.2010, sytuacja do godz. 10:00. 
 

 
Gmina 

 
Miejsca zagroŜone gdzie trwa akcja 

 
Uruchomione siły i środki 

 
Czerwonak 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- podtopienia nadwarciańskich łąk i pól oraz ogródków 
działkowych w Czerwonaku; 
- brak zagroŜenia dla COŚ; 

- brak zagroŜeń d la domostw. 
 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór  
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
Kórnik 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- nadzór nad domostwami zagroŜonymi podtopieniami w 
miejscowości Czmoniec i Trzyko lne Młyny (3 gospodarstwa);          
- zabezp ieczono zapasy piasu i worków do obrony domostw; 
- trwa monitoring drogi ze Świątnik do Zbrudzewa (2464P) ze 

względu na podchodzenie wody; 
- na odcinku Radzewo - Trzykolne Młyny - Czmoniec (granica 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór 
- OSP 

-  mieszkańcy 
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powiatu) obowiązuje zakaz poruszania się  pojazdów 
cięŜarowych, objazd kierowany jest przez m.Kórnik drogami 

wojewódzkim 434 i 431. 
 

 
Luboń 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- woda zatrzymana wybudowanym wałem pod domostwami na 
ternie tzw. „Kocich Dołów”,  

ul. Wodna, Piaskowa i Łąkowa, t rwa monitorowanie i 
uszczeln ianie wału;  

- woda zatrzymana wybudowanym wałem pod domostwami w 
rejonie u lic Dąbrowskiego, 3 Maja, Dolna, Nad Wartą trwa  

monitorowanie i uszczeln ianie wału;  
- zabezp ieczan ie domostw przy Strumien iu Junikowskim; 

- w rejonach zagroŜonych ulic napływająca woda jest 
odpompowywana; 

- ograniczenie prędkości jazdy pociągów między Luboniem a 
Puszczykowem ze 100 km/h do 30 km/h. 

 

 
 - OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 

 
Mosina 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- woda pod domostwami w Czapurach (brak zagroŜenia dla 
domostw) przy  

ul. Krętej, wzdłuŜ tej ulicy  wybudowany jest wał, który 
zabezp ieczy domostwa powyŜej w przypadku zwiększenia 

stanu wody; 
- działania zabezpieczające domostwa i ujęcie wody w 

Sowińcu; 
- systematyczne kontrolowanie wałów; 

- przesiąki pod wałem w Rogalinku są likwidowane na 
bieŜąco; 

- w przypadku pogorszenia sytuacji jest przygotowana 
ewakuacja wszystkich mieszkańców zagroŜonego osiedla w m. 

Wiórek oraz okolic  
ul. Krętej w Czapurach (d la osób, które nie mogą skorzystać z 

pomocy rodzin gmina zapewnia zabezp ieczenie socjalno-
bytowe dla 129 mieszkańców Czapur i 27 mieszkańców 

Wiórka);  
- droga powiatowa nr 2466P o przeb iegu Mosina - śabno przez 
m. Sowin iec, od dnia 31 maja br. została całkowicie wy łączona 

z ruchu w związku z zalaniem. 
 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Murowana 

Goś lina 

 
- przeciekał wybudowany wał przy jednym gospodarstwie w 

Złotoryjsku – w ciągu nocy został uszczelniony;  
- zalane pola w Złotoryjsku i Mściszewie; 

- zalany staw w pobliŜu Złotoryjska (Warta przelała się przez 
teren oddzielający staw od rzeki); 

- zabezp ieczen ie cieku wodnego Trojanka przed tzw. cofką  
(skierowanie wody w wyrobiska Ŝwirowni). 

 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Puszczykowo 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- GCZK informuje o spadku poziomu wody w rzece o 8 cm; 
- trwa monitorowanie i uszczeln ianie wału w rejonie Niwki 

Starej; 
- trwa monitorowanie i uszczeln ianie wału w Leśnym Ośrodku 
Szkolen iowym w Puszczykowie, trwa odpompowywanie wody 

z Ośrodka; 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 
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- zamknięty fragment drogi powiatowej 2490 P (odcinek od 
skrzyŜowania z drogą Wojewódzką 430 w m. Łęczyca do 

dworca ko lejowego w Puszczykowie). 
 

 
Komorniki 

 
- sytuacja jest monitorowana i nie pogarsza się; 

- trwa monitorowanie i uszczeln ianie wybudowanego wału 
przy oczyszczalni ścieków w Łęczycy. 

 

 
- OSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
 

Suchy Las 
 

- sytuacja jest monitorowana; 
- brak zagroŜenia. 

 
- brak 

 

Sytuacja na terenie Powiatu Poznańskiego 07.06.2010, sytuacja do godz. 10:00. 
 

 
Gmina 

 
Miejsca zagroŜone  

 
Uruchomione siły i środki 

 
Czerwonak 

 
- sytuacja jest monitorowana; 

- podtopienia nadwarciańskich łąk i pól; 
- systematyczny spadek poziomu wody; 

- brak zagroŜenia. 
 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór  
 

 
Kórnik 

 
- sytuacja jest monitorowana; 

- podtopienia nadwarciańskich łąk i pól; 
- systematyczny spadek poziomu wody; 

- brak zagroŜenia; 
- na odcinku Radzewo - Trzykolne Młyny - Czmoniec (granica 

powiatu) obowiązuje zakaz poruszania się  pojazdów 
cięŜarowych, objazd kierowany jest przez m.Kórnik drogami 

wojewódzkimi 434 i 431. 
 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór 
 

 
Luboń 

 
- sytuacja jest monitorowana; 

- systematyczny spadek poziomu wody; 
- brak zagroŜenia; 

- woda zatrzymana wybudowanym wałem pod domostwami na 
ternie tzw. „Kocich Dołów”,  

ul. Wodna, Piaskowa i Łąkowa, t rwa monitorowanie wału;  
- woda zatrzymana wybudowanym wałem pod domostwami w 

rejonie u lic Dąbrowskiego, 3 Maja, Dolna, Nad Wartą trwa  
monitorowanie wału;  

- zabezp ieczone domostwa przy Strumien iu Junikowskim; 
- w przypadku wystąpienia podsiąków woda jest 

odpompowywana. 
 

 
 - OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 

 
Mosina 

 
- systematyczny spadek poziomu wody; 
- brak zagroŜenia w Czapurach i W iórku;  

- monitorowanie sytuacji w Sowińcu  
- systematyczne kontrolowanie wałów; 

- droga powiatowa nr 2466P o przeb iegu Mosina - śabno przez 
m. Sowin iec, od dnia 31 maja br. została całkowicie wy łączona 

z ruchu w związku z zalaniem. 
 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Murowana 

Goś lina 

 
- sytuacja jest monitorowana; 

- systematyczny spadek poziomu wody; 
- zalane pola w Złotoryjsku i Mściszewie; 

 
- OSP  

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 
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- nadal zalany staw w pobliŜu Złotoryjska (Warta przelała się 
przez teren oddzielający staw od rzeki); 

- zabezp ieczen ie cieku wodnego Trojanka przed tzw. cofką  
(skierowanie wody w wyrobiska Ŝwirowni). 

 
 

Puszczykowo 
 

- sytuacja jest monitorowana; 
- systematyczny spadek poziomu wody; 

- trwa monitorowanie wału w rejonie Niwki Starej; 
- trwa monitorowanie wału w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym 

w Puszczykowie, trwa odpompowywanie wody z Ośrodka; 
- zamknięty fragment drogi powiatowej 2490 P (odcinek od 
skrzyŜowania z drogą Wojewódzką 430 w m. Łęczyca do 

dworca ko lejowego w Puszczykowie). 
 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Komorniki 

 
- sytuacja jest monitorowana; 

- systematyczny spadek poziomu wody; 
- trwa monitorowanie wybudowanego wału przy oczyszczalni 

ścieków w Łęczycy. 
 

 
- OSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 

 
Suchy Las 

 
- sytuacja jest monitorowana; 

- systematyczny spadek poziomu wody; 
- brak zagroŜenia. 

 
- brak 

 
 

Przebieg akcji przeciwpowodziowej prowadzonej w gminach Powiatu Poznańskiego. 
 

 
Gmina 

 
Miejsca zagroŜone i podjęte działania 

 
Uruchomione siły  

 
Kórnik 

 
- wystąpiły podtopienia nadwarciańskich łąk i pól; 

- nadzór nad domostwami zagroŜonymi podtopieniami w 
miejscowości Czmoniec i Trzyko lne Młyny  

(3 gospodarstwa);           
- zabezp ieczen ie zapasów piasku i worków do obrony domostw; 

- monitoring drogi ze Świątnik do Zbrudzewa (2464P) ze 
względu na podchodzenie wody; 

- na odcinku Radzewo - Trzykolne Młyny - Czmoniec (granica 
powiatu) wprowadzono zakaz poruszania się  pojazdów 

cięŜarowych, objazd kierowany był przez m.Kórnik drogami 
wojewódzkim 434 i 431. 

 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór 
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
Mosina 

 
- wystąpiły podtopienia nadwarciańskich łąk i pól; 

- w Czapurach wzdłuŜ ul. Krętej, wybudowano wał, który 
zabezp ieczy ł domostwa w przypadku zwiększenia stanu wody; 

- w Sowińcu w związku w podniesieniem poziomu wody podjęto 
działania zabezpieczające okoliczne domostwa, a takŜe ujęcie 

wody w Mosinie; 
- systematycznie kontrolowano wały; 

- przesiąki pod wałem w Rogalinku były likwidowane na 
bieŜąco; 

- zabezp ieczono domostwa leŜące przy rzece w Radzewicach; 
- zabezp ieczono domostwa na osiedlu w Wiórku; 

- w przypadku pogorszenia sytuacji przygotowano ewakuację 
wszystkich mieszkańców zagroŜonego osiedla w m. Wiórek oraz 

okolic  
ul. Krętej w Czapurach (d la osób, które nie mogły skorzystać z 

pomocy rodzin gmina zapewniła zabezp ieczen ie socjalno-bytowe 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

- Ŝołnierze WP 
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dla 129 mieszkańców Czapur i 27 mies zkańców Wiórka);  
- droga powiatowa nr 2466P o przeb iegu Mosina - śabno przez 

m. Sowin iec, od dnia 31 maja br. została całkowicie wy łączona z 
ruchu w związku z ustawieniem w pasie drogowym wału 

broniącego ujęcie wody w Mosinie. 
 

 
Puszczykowo 

 
- wystąpiły podtopienia nadwarciańskich łąk; 

- w rejonie Niwki Starej workami z p iaskiem wzmocniono 
istniejący wał; 

- Leśny Ośrodek Szko leniowy w Puszczykowie otoczony został 
wałem z worków, z Ośrodka trwało takŜe odpompowywanie 

wody;  
- pod drogą 430 w Puszczykowie zasypywano przepust (w celu 

zapobierzenia tzw. cofce); 
- zamknięty został fragment drogi powiatowej 2490 P (odcinek 
od skrzyŜowania z drogą Wojewódzką 430 w m. Łęczyca do 

dworca ko lejowego w Puszczykowie). 
 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Komorniki 

 
- wystąpiły podtopienia nadwarciańskich łąk; 

- ze względu na odcięcie dojazdu ewakuowano łodzią jedną 
rodzinę z miejscowości Kątnik; 

- w celu zabezpieczenia oczyszczalni ścieków w Łęczycy 
wybudowany został wał z worków. 

 

 
- OSP 
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 

 
Luboń 

 
- wystąpiły podtopienia nadwarciańskich łąk; 

- w rejonie tzw. „Kocich Dołów”,  
ul. Wodna, Piaskowa i Łąkowa w celu powstrzymania 

podchodzącej wody wybudowany został wał; 
- w rejonie ulic Dąbrowskiego, 3 Maja, Dolna, Nad Wartą w celu 

powstrzymania podchodzącej wody wybudowany został wał;  
- domostwa przy Strumien iu Junikowskim zostały 

zabezp ieczone; 
- w rejonach zagroŜonych ulic napływająca woda była 

odpompowywana. 
 

 
 - OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

- Ŝołnierze WP 
 

 
Czerwonak 

 
- ewakuacja rodziny zagroŜonego domostwa w Promnicach; 

- 6-ć osób mieszkających na działkach w Czerwonaku zostało 
ewakuowanych do sali gimnastycznej w Czerwonaku; 

- wystąpiły podtopienia nadwarciańskich łąk i pól oraz ogródków 
działkowych w Czerwonaku; 
- brak zagroŜenia dla COŚ; 

- brak zagroŜeń d la domostw. 
 

 
- działania prewencyjne  

- nadzór  
- OSP 

-  mieszkańcy 

 
Murowana 

Goś lina 

 
- zalane pola i łąki w Złotoryjsku i Mściszewie; 

- w Złotoryjsku obroniono jedno zagroŜone gospodarstwo; 
- zalany został staw w pobliŜu Złotoryjska (Warta przelała się 

przez teren oddzielający staw od rzeki); 
- zabezp ieczono ciek wodny Trojanka (skierowany został do 

wyrobiska Ŝwirowni). 
 

 
- OSP  
- PSP 

- słuŜby komunalne 
- mieszkańcy 

 
Suchy Las 

 
- sytuacja jest monitorowana; 

- brak zagroŜenia. 
 

 
- brak 
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6.5. Działania powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. 
 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu. 
 

Nawiązany został kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty 
Poznańskiego w celu ustalenia miejsc zagroŜonych podtopieniami, powodzią, liczby mieszkańców, 
inwentarza domowego przewidzianych do ewakuacji, miejsca ewentualnej ewakuacji.  

Do jednostek KMP na terenie Powiatu Poznańskiego przesłano polecenie: 
- utrzymywania bieŜącej wymiany informacji z Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego  
i StraŜą PoŜarną; 
- uaktualnienia wykazu danych teleadresowych przedstawicieli administracji samorządowej, 
których obecność będzie niezbędna w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością 
uruchomienia zespołów zarządzania; 
- monitorowania terenów zagroŜonych powodzią i podtopieniami na podległym terenie; 
- doraźnego przekazywania informacji do dyŜurnego KMP o sytuacji powodziowej.   
 

Na podstawie otrzymanych informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
opracowano Plan działania Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu w przypadku wystąpienia 
zagroŜenia powodziowego na terenie Powiatu Poznańskiego. 

W dniach 24-26.05.2010 r. w Wydziale Prewencji KMP trwały czynności planistyczne 
zmierzające do wypracowania koncepcji działania i opracowania dokumentacji sztabowej. Na 
podstawie otrzymanych informacji, Komendant Miejski Policji w Poznaniu postanowił wzmocnić 
stany osobowe KP Powiatu Poznańskiego: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki.  

Od dnia 27 maja 2010 r. decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu uruchomiono 
osobny sztab dowodzenia działaniami Policji związanymi z akcją przeciwpowodziową, pracujące  
w systemie całodobowym. Na dowódcę akcji wyznaczył I Zastępcę nadkom. Sławomira Jądrzaka. 
Działania policjantów KMP na obszarze Powiatu Poznańskiego obejmowały: miasta – Luboń, 
Puszczykowo oraz  gminy: Mosina, Komorniki, Czerwonak, Murowana Goślina. 
Zwiększono liczebnie słuŜbę w Wydziałach: Zabezpieczenia Miasta i Ruchu Drogowego, których 
zasadniczymi zadaniami było: patrolowanie rejonów zagroŜonych, pilnowanie wałów 
przeciwpowodziowych, ochrona pozostawionego mienia, organizowanie objazdów nieprzejezdnych 
ulic, dróg, informowanie ludności. 
Łącznie w akcji uczestniczyło z KMP w Poznaniu: policjantów – 492, radiowozów -  181. 
Koszty prowadzonych działań - 82 tys. 601 zł 8 gr. (wynagrodzenia policjantów, koszt paliwa do 
radiowozów). 
W związku ze stabilizacją sytuacji w dniu 7.06.2010 r. dowódca akcji policyjnej zawiesił, a w dniu 
17.06.2010 r. odwołał funkcjonowanie sztabu.  
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Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu.   

 

W okresie poprzedzającym ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dowódcy 
poszczególnych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych odwiedzając miejsca zagroŜone uzgodnili ze 
słuŜbami kryzysowymi nadwarciańskich gmin zasady współpracy oraz prowadzenia akcji 
przeciwpowodziowej. Koordynacja działań z innymi słuŜbami i podmiotami ratowniczymi 
odbywała się w ramach pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz bezpośrednio 
na miejscu działań.  

Na terenie Powiatu Poznańskiego prowadzono 9 akcji długotrwałych, zaś wszystkich akcji 
ratowniczych podczas powodzi na terenie Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania 
przeprowadzono 68. 

 
Podejmowane przez PSP działania podczas powodzi: 

-ochrona urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęczyca (gm. Komorniki) 
poprzez ułoŜenie wałów z worków i zabezpieczenie przecieków; 

- ochrona urządzeń i obiektów przepompowni ujęcia wody w miejscowości Rogalinek (gm. 
Mosina) poprzez ułoŜenie wałów z worków i zabezpieczenie przecieków oraz utrzymywanie 
odpowiednich poziomów wody w zbiornikach pompowni przy wykorzystaniu zadysponowanych 
pomp; 

- Wiórek ul.Działkowa (gm.Mosina) Punkt Warta 5 - 27.05.2010 (7:54) -  07.06.2010 (14:30);  
- Czapury, ul. Kręta,  Punkt Warta 8 - 27.05.2010 (08:30) - 29.05.2010 (22:42) ; 
- Luboń, ul.Dolna8, ul.Łąkowa - 27.05.2010 (9:15) - 28.05.2010 (13:47);  
- Łęczyca ul. Kątnik (gm.Komorniki) Punkt Warta 6 - 27.05.2010 (16:22) - 28.05.2010 (00:35);  
- Sowinki, droga Sowiniec – Krajkowo -  29.05.2010 (17:15) - 30.05.2010 (1:11); 
- Sowiniec, droga powiatowa  - 29.05.2010 (18:42) - 05.06.2010 (22:37) ; 
- Luboń, ul.R.Maya, poligon SAPSP - 29.05.2010 (20:39) - 30.05.2010 (10:40) ; 
- Rogalinek, ul.Wodna, wał p.powodziowy - 29.05.2010 (22:08) - 30.05.2010 (0:58) ; 
- Sowiniec, „Majątek Świtalski & Synowie” - 08.06.2010 (16:35) - 12.06.2010 (17:30) ; 
- Puszczykowo, ul.Wodziczki Leśny Ośrodek Szkoleniowa - 28.05.2010 (05:15) - 05.06.2010 

(10:50) . 
 
Ilość zgłoszeń do PSP w trakcie tegorocznej powodzi (zagroŜenie powodziowe) od dnia 24 maja 
(ogłoszenie alarmu powodziowego dla Powiatu) do dnia 18  czerwca (odwołanie alarmu) - 878 
interwencji. 

Obszary zalane podczas powodzi wg. informacji KM PSP. 

Tereny zalane ZaangaŜowane siły 
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Miejsca bronione podczas powodzi wg. informacji KM PSP. 

 
Charakterystyka 
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Osuwiska podczas powodzi wg. informacji KM PSP. 
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W akcji przeciwpowodziowej uczestniczyło: 
- 1640 straŜaków i druhów (445 straŜaków PSP – takŜe z poza terenu powiatu, 598 druhów z OSP 
włączonych do  KSR-G, 607 druhów z OSP poza KSR-G); 
- 390 funkcjonariuszy MON; 
- 110 pracowników WOPR. 

 
Sprzęt uŜyty podczas powodzi przez PSP: 
- pompy poŜarnicze o wydajności do 4000l/min do wody czystej i wody brudnej, 
- łodzie, 
- kontenery przeciwpowodziowe, 
- pojazdy poŜarnicze z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego (gaśnicze i specjalne).  
Koszty działań oraz poniesione straty w mieniu: 
1. PSP: całkowite koszty: 46.590,00 zł. 
2. OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (nie uwzględniono kosztów, refundacji za 
nieobecność druhów w pracy) : całkowite koszty: 61.740,00 zł. 
 
 NaleŜy wspomnieć ze straŜacy brali udział w akcji przeciwpowodziowej w innych regionach 
Polski  ( Kraków , Opole Lubelskie , Sandomierz  ,Warszawa ,Konin , Częstochowa , Bieruń). 
 

 

 Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy. 
 
Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym funkcjonuje Powiatowy Magazyn 

Przeciwpowodziowy, którego zasoby zostały uŜyte w trakcie tegorocznej powodzi.  
15 września 2009 r. Starosta Poznański wraz z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu zawarli 
porozumienie w sprawie uŜyczenia sprzętu będącego na stanie magazynu. Sprzęt ten moŜe być 
wykorzystywany na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki Komendy Miejskiej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu. Według stanu na dzień 19 maja 2010 r. w magazynie 
znajdowało się m.in.: 

- 16 tys. worków; 
- 3 agregaty; 
- 5 pomp; 
- 4 pilarki spalinowe; 
- łódź z silnikiem; 
- sprzęt okopowy, wyposaŜenie ochrony osobistej i inne. 

 

 Inne powiatowe słuŜby i inspekcje. 

W trakcie prowadzonej akcji przeciwpowodziowej Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Poznańskiego współpracowało takŜe z Państwową Powiatową Inspekcją 
Sanitarną, Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, Zarządem Dróg Powiatowych oraz Powiatową 
Inspekcją Nadzoru Budowlanego. Współpraca obejmowała przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji z zakresu działań tych słuŜb i inspekcji, a takŜe koordynowanie podejmowanych przez 
zainteresowane strony działań. 
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7 .Obszary zurbanizowane – problem powodzi mie jskich. 
 
   7.1 Informacje ogólne. 
 
            Koniecznością jest uwzględnienie w  zarządzaniu kryzysowym problemu tak zwanych 
powodzi miejskich, których główną przyczyną jest nadmierne uszczelnianie obszarów 
zurbanizowanych poprzez gęstą zabudowę, wzrost udziału w ogólnej powierzchni miast 
powierzchni dróg, chodników, parkingów. Istotą problemu jest powstawanie powodzi 
wywoływanych opadami deszczu, które dotychczas nie występowały przy takich niskich 
parametrach opadu, a w przypadku opadów o większej intensywności powodują zalania 
fragmentów miast przyczyniając się do zagroŜenia Ŝycia ludzi i znacznych strat materialnych. 
Drugą, rzadziej występującą przyczyną, jest zalewanie części obszarów zurbanizowanych, które 
zostały zrealizowane w lokalnych zagłębieniach terenu bez wprowadzenia właściwego 
zabezpieczenia przed skutkami wystąpienia deszczy nawalnych.  

WaŜnym zagadnieniem jest problem retencji. Woda pochodząca z opadów atmosferycznych 
w miarę moŜliwości winna być retencjonowana w miejscu występowania opadu. Ideałem zatem 
byłoby, aby suma pojemności nowej retencji była przynajmniej równa sumie strat pojemności 
retencji w zlewni. Znaczy to w przypadku zlewni miejskiej, Ŝe kaŜda zmiana polegająca na 
uszczelnieniu gruntów, niekiedy zmianie spadku terenu, winna być kompensowana realizacją 
budowli związanych z odtworzeniem retencji. 

Cieki stanowią Ŝywy element przyrody w mieście i muszą być traktowane w sposób 
umoŜliwiający utrzymanie w moŜliwie naturalnej formie ich przyrodniczego charakteru. Konieczna 
jest szczególna dbałość o najbliŜsze otoczenie stref buforowych, o utrzymanie ciągłości cieków i 
doliny. Sieć hydrograficzna winna stanowić korytarz ekologiczny w mieście. Brak takiego 
podejścia do cieków spowodował, Ŝe w znacznym stopniu zmniejszyły się zdolności retencyjne 
cieków i ich dolin, ograniczono ich zdolności do samooczyszczania. Brak prognozy dalszych 
procesów w ciekach zlewni zurbanizowanych takich jak zmiana wielkości przekroju poprzecznego 
cieku, zmiany w profilu podłuŜnym, moŜliwe zmiany w środowisku przyrodniczym cieku i doliny 
mogą być przyczyną znacznych strat. Na przykład wskutek braku prognoz zmian szerokości koryta 
i innych charakterystyk hydrologicznych i hydraulicznych cieków zniszczeniu moŜe ulec 
infrastruktura związana z ciekami  (mostki, wyloty kolektorów, umocnienia). W przypadku 
miejskich zbiorników wodnych moŜe zostać zredukowane zasilanie wskutek zmian wielkości 
zlewni lub odprowadzania części wód do systemów kanalizacyjnych. RównieŜ częstym 
przypadkiem jest nieuwzględnienie w projektowaniu zbiorników miejskich późniejszych zmian 
związanych z procesami urbanizacyjnymi w zlewni, co w przypadku wzrastającego uszczelnienia 
zlewni i towarzyszącemu temu zjawisku wzrostowi objętości odpływów maksymalnych do 16 razy) 
prowadzi do awarii zwykle bardzo kosztownych. 

Dla utrzymania sieci hydrograficznej miasta niezbędne jest zapewnienie jej zasilania wodą, 
głównie pochodzącej z opadów atmosferycznych. Sieć hydrograficzna to jedna wielka 
oczyszczalnia naturalna, która działa dzięki wykorzystaniu naturalnych procesów 
samooczyszczania. Wartość jej usług jest porównywalna z wartością usług wykonywanych przez 
konwencjonalne oczyszczalnie ścieków, ale ich zakres jest znacznie szerszy, gdyŜ oczyszczeniu 
podlegają grupy zanieczyszczeń będących poza zasięgiem moŜliwości oczyszczalni 
konwencjonalnych. Ta wyjątkowo korzystna cecha nie jest dostrzegana przez planistów. Konieczny 
jest monitoring zagroŜeń wywoływanych przez ciek i zagroŜeń dla cieku. Dla wykorzystania 
właściwości sieci hydrograficznej, a przede wszystkim wykorzystania jej cech naturalnych i 
poprawy walorów krajobrazowych konieczne jest odsłanianie koryt cieków uwięzionych w sieci 
kanalizacyjnej. 

Wszystkie zmiany w zlewni przyczyniają się do przekształcenia reŜimu hydrologicznego 
cieków Rozkład częstości występowania przepływów największych ulega niekorzystnej 
modyfikacji, jako wynik wzrostu udziału powierzchni hydrologicznie czynnych na obszarze zlewni. 
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Hydrologicznie czynne zlewnie to te obszary, które tworzą odpływ podczas opadu 
atmosferycznego. Wzrasta nie tylko ich ilość, ale takŜe powierzchnia, co jest związane ze zmianą w 
sposobie zagospodarowania zlewni (likwidacji ulegają zagłębienia będące miejscem znacznej 
retencji, a takŜe retencja obszarów zalesionych lub zagospodarowanych rolniczo). 

Jeśli obszar, na którym prowadzimy celową działalność mającą na celu zatrzymanie 
maksymalnej ilości wody, np. poprzez zabiegi agrotechniczne lub budowę systemów budowli 
wodno-melioracyjnych, zostanie zastąpione obszarem, gdzie w przewadze występują obszary 
nieprzepuszczalne, czyli np. drogi budowane bardzo często wzdłuŜ naturalnych dróg spływu wód 
powierzchniowych, to efekt hydrologiczny takich zmian, w przypadku ekstremalnych opadów 
atmosferycznych, bywa zwykle katastrofalny. Znacznemu skróceniu ulega czas koncentracji 
odpływu, który wpływa na kształt hydrogramu wezbrań. RównieŜ większy współczynnik odpływu 
z obszarów nieprzepuszczalnych charakteryzujących się dodatkowo zdecydowanie niŜszym 
współczynnikiem szorstkości, powoduje zwiększenie prędkości objętości odpływającej wody. 
Jednoczesnemu zmniejszeniu ulega zasilanie wód gruntowych. W zlewniach zurbanizowanych 
wzrasta częstość występowania przepływów największych i tak np. częstość przepływu pełnym 
korytem moŜe się zwiększyć od 2 do 8 razy w ciągu roku, gdy tym czasem w zlewni naturalnej 
występuje tylko co 1,5-2 lata. Znacznemu zmniejszeniu ulęgają wielkość natęŜenia przepływów 
najniŜszych, co wynika z ograniczonego zasilania wód podziemnych spowodowanego głównie 
zwiększeniem się udziału obszarów nieprzepuszczalnych, a takŜe procesami wtórnymi, np. krótki 
czas występowania stanów i przepływów stanowiących źródło zasilania wód podziemnych z koryt 
cieków. Proces pogłębiany jest poprzez obniŜanie stanów wód podziemnych lokalnymi 
odwodnieniami budowli, podziemnych szlaków komunikacyjnych etc. Wskutek obniŜania się 
poziomu wód podziemnych ulega skróceniu okres ich zasilania. Wielkość i zmiany sezonowe 
przepływu podstawowego (ang. Baseflow) mają podstawowe znaczenie dla utrzymania środowiska 
naturalnego cieku i jego sąsiedztwa. Istnieją wyniki badań potwierdzające zaleŜność pomiędzy 
wzrostem udziału obszarów nieprzepuszczalnych a spadkiem natęŜenia przepływu podstawowego. 
Wielkość przepływów najwyŜszych moŜe wzrosnąć wielokrotnie (wg literatury do 15 razy). Cieki 
miejskie charakteryzują się duŜą częstością wezbrań, bardzo gwałtownym wzrostem i spadkiem 
stanów i przepływów. MoŜna stwierdzić, Ŝe procesy urbanizacyjne w zlewni nie tylko akcentują 
występujące zjawiska, ale prowadzą do tworzenia nowych, np. występowania wezbrań, które 
dotychczas nie występowały przy tej samej wysokości i natęŜeniu opadów. PoniŜszy wykres 
najbardziej obrazowo przedstawia zmiany w reŜimie cieków zlewni urbanizowanych. Wyraźnie 
widoczne są róŜne reakcje cieku na opad, zdecydowana róŜnica w dynamice, znacznie wyŜsze 
przepływy, najwyŜsze i znacznie niŜsze przepływy najniŜsze . 
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Rys. Zmiana reŜimu hydrologicznego cieku wskutek procesów urbanizacyjnych. 

 

7.2 Lokalne podtopienia spowodowane przez wody opadowe. 

 

  W okresie występowania zagroŜenia powodzią w kilku miastach powiatu poznańskiego 
wystąpiły opady o znacznej intensywności, które spowodowały wystąpienia powodzi miejskich. 
PoniŜej przedstawiono  trzy najbardziej interesujące przypadki skutków deszczy no duŜej 
wydajności  na obszarach zurbanizowanych . 
 

KOSTRZYN  

Dnia 9 czerwca 2010 roku około godziny 1730 a 1930  przez obszar miasta i gminy Kostrzyn 
przeszła gwałtowna burza połączona z deszczem i gradobiciem. W skutek opadów deszczu, którego 
kanalizacja deszczowa nie była w stanie odprowadzić ulice zamieniły się w potoki, a woda zalała 
ponad 100 piwnic i garaŜy, podtopieniu uległy takŜe niŜej połoŜone odcinki dróg, obejść, łąk i pól, 
a takŜe tunel pod linią kolejową Warszawa-Poznań. Spływająca woda podmyła równieŜ nasyp ww. 
linii kolejowej w skutek czego ograniczono prędkość pociągów. Znaczna część miasta pozbawiona 
była energii elektrycznej.   

W usuwaniu skutków ulewy, które trwało od 9 do 10 czerwca uczestniczyli straŜacy 
z Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  (łącznie 35 zastępów), zaś sama PSP 
przeprowadziła na terenie miasta 29 interwencji.   

Według przekazanej płatnej ekspertyzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Oddział w Poznaniu dotyczącej  warunków pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem 
wielkości i natęŜenia opadów oraz wystąpienia gradobicia na obszarze miasta i gminy Kostrzyn 
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spadło 92,3 mm deszczu, co oznacza 92,3 litra wody na 1m2 (dane ze Stacji Opadowej  
w Kostrzynie i innych zlokalizowanych w rejonie ww. miejscowości. 

 

 

Fot. Centrum Kostrzyna - rejon ul. Półwiejskiej i Poznańskiej. 

 
 

 

Fot. Kostrzyn ul. Dworcowa (Tunel – dworzec kolejowy).  
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ROKIETNICA 
 
 
 W dniu 22 maja 2010 w skutek gwałtownych opadów deszczu, podtopieniu uległy 
domostwa na Osiedlu Spokojnym oraz posesje przy ul. Rokietnickiej w Rokietnicy. Spływająca z 
pól woda spowodowała unieruchomienie i zablokowanie kanalizacji w ww. rejonie. W akcji 
usuwania skutków podtopienia uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy Rokietnica. Ze względu 
na dalej napływającą wodę i brak wyników jej pompowania, akcję przerwano w nocy. Dnia 23 maja 
po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gdzie wypracowano decyzje co do 
dalszego postępowania  przystąpiono do budowy linii o długości 400 metrów (3 pompy 
wysokowydajne i 2 zbiorniki). Akcję zakończono dopiero dnia 25 maja, zaś straŜacy w okresie 4 
dni wypompowali ponad 2000 m3 wody.  Liczba zgłoszeń do PSP w trakcie ulewy, która nawiedziła 
Rokietnicę os. Spokojne - - 3 interwencje, oraz 3 interwencje na ul. Obornickiej w Rokietnicy. 

 

 
Fot. Rokietnica Osiedle Spokojne. 
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LUBOŃ 

       W dniu 15 kwietnia 2008 roku, przez teren Powiatu Poznańskiego około godziny 16:30 
przeszły ulewne opady deszczu, w wyniku których doszło do lokalnych podstopień i zalań (głównie 
piwnice). Szczególnie intensywne opady wystąpiły na terenie gmin Luboń, gdzie podtopieniu 
uległy domostwa połoŜone w pobliŜu Strumienia Junikowskiego, który zasilany wodą opadową  
z terenu miasta Poznania zamienił się w rwącą rzekę. Interweniowała PSP (28 razy) oraz OSP  
i słuŜby komunalne. Usuwanie skutków ulewy trwało do dnia 17 kwietnia. 

 

Fot. Luboń - ul. Niezłomnych. 

 

 

Fot. Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich –  wiadukt  

 

7.3 Przykłady zlewni cieków na terenie Powiatu Poznańskiego najbardziej naraŜonych 
na występowanie powodzi miejskich. 

            Przykładem małych cieków na obszarze powiatu poznańskiego w zlewni których występują 
w ostatnich latach lokalne podtopienia w trakcie występowania krótkotrwałych opadów 
deszczowych o duŜym natęŜeniu (deszcze nawalne) spowodowane znaczącym zurbanizowaniem  
i uszczelnieniem terenów ich zlewni jest rzeka Wirynka (Wirenka) na terenie Gminy Komorniki  
i Gminy Puszczykowo oraz Strumień Junikowski wraz z dopływami Plewianką i Skórzynką na 
terenach gmin Komorniki i Dopiewo oraz szczególnie podatny na wylewy i lokalne podtopienia 
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spowodowane deszczami o charakterze nawalnym jego odcinek od Autostrady A-2 do ujścia do  
rz. Warty,  przebiegający na terenie m. Lubonia. 
       W latach 50 i 60 ubiegłego stulecia prawie cały obszar zlewni Strumienia Junikowskiego 
łącznie z ze zlewniami  Plewianki i Skórzynki w ok. 75 % czyli ponad 35 km2 zlewni 
podporządkowany był funkcji rolniczej. Tereny budownictwa niskiej intensywności zajmowały 
obszar o powierzchni jedynie 5,64 km2. Tereny te zajmowały zabudowania o charakterze typowo 
podmiejskim z duŜą ilością sadów i ogrodów. Ekspansywne wkroczenie miasta na teren zlewni 
Strumienia Junikowskiego oraz Plewianki i Skórzynki zmieniło funkcję tego obszaru. Przykładowo 
pod koniec lat 90 XX wieku obszary zamieszkałe i zabudowane  zajmowały juŜ obszar ok. 15,0 
km2, a powierzchnia obszarów rolniczych zmniejszyła się do ok. 13 km2. Proces ten z coraz 
większym nasileniem trwa nadal i związany jest przede wszystkim z intensywnym rozwojem 
budownictwa mieszkaniowego na terenach  miejskich i podmiejskich w tym równieŜ na terenie 
miasta graniczącym z gminą Komorniki. Wraz z rozwojem budownictwa powstają nowe obiekty 
usługowe, handlowe niejednokrotnie wielko-powierzchniowe i związana z nimi nieuchronnie sieć 
lokalnych dróg, ulic i parkingów o nawierzchniach uszczelnionych. 

Zmiany zagospodarowania zlewni w znaczący sposób wpływają na warunki odpływu wód 
powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni obszarów zabudowy mieszkalnej, przemysłowej 
i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie coraz większą część obszaru zlewni cieku 
Plewianka przyczynia się zwiększania spływów wód deszczowych.  

Znacząca część spływu wód z deszczy nawalnych przejmowana jest przez tereny zielone 
Lasu Marcelińskiego stanowiące w tym przepadku obszar naturalnej retencji gruntowej, jak 
równieŜ przez stawy połoŜone w dolnym biegu Strumienia Junikowskiego, które powstały  
w miejscu nieczynnych wyrobisk cegielnianych. Chroni  to w znacznym stopniu koryto Strumienia 
Junikowskiego w dolnym biegu, między innymi na terenach m. Lubonia przed nadmiarem wód 
odpływających do tego cieku jego głównymi dopływami ( Skórzynka , Plewianka, Ceglanka). 

Jednak np. dla koryta samej Plewianki szczególnie, a szczególnie dla jej odcinków 
połoŜonych poniŜej i powyŜej torów kolejowych  PKP oraz  w środkowej części zlewni między 
innymi na terenie Gminy Komorniki fakt ten nie ma istotnego znaczenia dla redukcji odpływów 
wody z tej części zlewni.   
        Przykładowo wg danych zawartych w róŜnych opracowaniach dotyczących zlewni Strumienia 
Junikowskiego, aktualne sumaryczne zrzuty wód deszczowych do tego cieku wynoszą juŜ ok. 4500 
l/sek. natomiast przyszłe potrzeby co do prognozowanych wielkości odprowadzania wód 
deszczowych wyniosą jeszcze ok. 2200 l/sek, nawet biorąc pod uwagę uwzględnienie ew. 
czasowej retencji na projektowanych zbiornikach (prognozowany odpływ wód deszczowych 
do cieku za  poś rednictwa zbiornika). 
 
     Reasumując znaczące obszary zlewni Strumienia Junikowskiego i rz. Wirenki  na obszarach w/w 
gmin w wyniku przekształcenia obszarów rolniczych w tereny o gęstej zabudowie mieszkaniowej  
i przemysłowej uległy w istotnym stopniu uszczelnieniu, a ich dopływy (takie jak np. ciek 
Plewianka na terenie Plewisk) przekształcają się systematycznie z niewielkich cieków zasilanych 
okresowo w wody odprowadzane z terenów typowo rolniczych, w podstawowe odbiorniki wód 
opadowych dopływającej do nich z powstające j sieci kanalizacji deszczowej (są to praktycznie 
otwarte kanały deszczowe), co przy aktualnie wyczerpanych juŜ praktycznie moŜliwościach ich 
dalszej rozbudowy (spowodowanych np. przez względy własnościowe większości terenów po 
których przebiegają) oznacza znaczne ograniczenie moŜliwości dalszego zrzutu do nich ścieków 
deszczowych, w celu zapobieganiu dalszym powaŜnym konsekwencją (podtopienia i zalania) dla 
terenów i obszarów bezpośrednio do nich przyległych. 
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Fot. Luboń, ul. Nad Wartą - przepust drogowy. 
 
 
 

Są na terenie Powiatu jeszcze inne miejsca szczególnie zagroŜone powodziami miejskimi 
np. Swarzędz, Dopiewo. W Swarzędzu pomijając strefę gęstej zabudowy pamiętna jest 
zeszłoroczna awaria zbiornika wodnego spowodowana przelaniem się wód ze zbiornika wskutek 
gwałtownego dopływu wód pochodzących z opadów atmosferycznych. W rezultacie zalany  
i uszkodzony w przejazd pod wiaduktem kolejowym na trasie Poznań –Warszawa. W Dopiewie  
„gorący punkt” stanowi osiedle Kwiatowe które juŜ w przeszłości ucierpiało wskutek zalania 
wodami opadowymi. Prawdopodobną przyczyną jest podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej nowych obszarów nieuwzględnionych w projekcie sieci.  

W opisanych przypadkach działania zapobiegające lokalnym okresowym podtopieniom oraz 
niewielkim miejskim powodziom w zlewniach tych cieków winny koncentrować się głównie  
w sferze profilaktyki oraz odpowiedniej reakcji odpowiedzialnych słuŜb na zaistniałą sytuację.  
Przy większych przepływach w wielu miejscach przyczyna lokalnych podpiętrzeń były rurociągi 
prowadzone w korytach cieków . 
 

 
Fot. Luboń, ul. Armii Poznań - droga wojewódzka 430. 

Wyraźnie widoczny  negatywny wpływ rurociągów  prowadzonych w korycie na 
zmniejszanie przekroju poprzecznego cieku . 

7.4. Działania minimalizujące skutki wystąpienia powodzi mie jskich. 

Konieczne jest opracowanie zasad identyfikacji takich miejsc , opracowanie katalogu 
obszarów zagroŜonych i ich ciągle uzupełnianie jako skutków trwającej zabudowy miast obszarami 
nieprzepuszczalnymi i powstawania coraz to nowych  miejsc zagroŜeń. Dodatkowym zagroŜeniem 
jest wzrost częstości występowania opadów o duŜym natęŜeniu  powodujących miejskie powodzie  
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Praktycznie nie ma metod umoŜliwiających prognozowanie wystąpienia takiego opadu , istnieje 
jedynie moŜliwo ść ostrzeŜeń o moŜliwości wystąpienia takiego opadu. Niekiedy zachodzi 
moŜliwość informacji o takim opadzie z wyprzedzeniem 2-4 godzin ( lub większym), co  
w znacznym stopniu ogranicza moŜliwość stosowania skutecznej ochrony . Krótkotrwałe opady  
o duŜej wydajności występują z zasady na relatywnie małym obszarze. 

Wyznaczenie takich miejsc nie ma praktycznego znaczenia wobec trwającej zabudowy 
miast obszarami nieprzepuszczalnymi i powstawania coraz to nowych miejsc zagroŜeń, a takŜe 
charakteru opadów powodujących miejskie powodzie, występujących na relatywnie małym 
obszarze. MoŜna wskazać kilka charakterystycznych cech powodzi miejskich: 

- powodowane zwykle relatywnie krótkim intensywnym opadem, spadającym na mały obszar 

- czas trwania zalewu jest zwykle kilkugodzinny, 

- straty materialne powodowane tym zjawiskiem, ze względu na miejsce są wysokie (sklepy, 
budynki mieszkalne, bogata infrastruktura) 

- zagroŜenie dla Ŝycia ludzkiego zwykle wynika z zalania infrastruktury, np. sieć elektryczna, 

- częste zalania piwnic, 

- zagroŜenie dla komunikacji miejskiej, 

- jeŜeli obszar zalany leŜy w centrum miasta zagroŜenie dla ciągłości działania infrastruktury i 
komunikacji miejskiej. 

 

      Po pierwsze, poprzez odpowiednie działania w dziedzinie planowania przestrzennego 
zmierzające do budowy właściwie zaprojektowanych pod względem odprowadzenia  
i zagospodarowania wód opadowych obiektów (szczególnie tych wielko kubaturowych)  
i prowadzenie działań z dziedziny zapewnienia małej retencji, np. poprzez wprowadzenia  
w przypadku budowy nowego obiektu konieczności zapewnienia retencji wodne j 
równowaŜące j straty retencji spowodowane budową i realizacją tego obiektu.   

        Po drugie w tym kontekście naleŜałoby rozpatrzyć właściwy dobór sił i sprzętu do interwencji 
w razie podtopienia czy lokalnego zalania, na terenie poszczególnych gmin, a zwłaszcza poprzez 
dobór odpowiedniego wyposaŜenia w środki techniczne jednostek StraŜy PoŜarnej. W takich 
przypadkach, np. w miejsce duŜego wozu bojowego wskazane byłoby zastosowani dostosowanego 
do tego celu mniejszego samochodu, wyposaŜonego np. w zestaw odpowiednich pomp. 
 
 
8. Studia przypadków. 

 

8.1 Sowiniec - gmina Mosina. 

 
 

Gmina Mosina usytułowana jest w południowej części powiatu poznańskiego była pierwszą, 
prze którą przepływała fala powodziowa na Warcie. Na terenie gminy wytypowanych zostało 
kilkanaście miejsc zagroŜonych. Wśród nich jednym na najwaŜniejszych był odcinek drogi 
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powiatowej 2466P pomiędzy wsiami Słowiniec i Baranowo. Miejsce jest niezwykle waŜne nie ze 
względu na bliskość jednego z ujęć wody dla aglomeracji poznańskiej. Uchronienie terenu tego 
terenu przed zalaniem wobec wyłączenia z eksploatacji ujęcia Poznań- Dębina było niezwykle 
waŜne. Wobec narastającego od 19 maja poziomu Warty, która doszła do drogi 2466P na odcinku 
pomiędzy Słowińcem a Baranowem, dnia 30 maja siłami ponad 100 ratowników oraz około 50 
wolontariuszy ułoŜono na drodze wał z worków oraz zablokowano istniejący pod nią przepust. 
UłoŜony wał został jednak przerwany i woda zaczęła zalewać teren Ujęcia Wody. Wobec takiej 
sytuacji Burmistrz Gminy Mosina podjął decyzję o ułoŜeniu nowego wału poniŜej drogi przy 
uŜyciu pozyskanych z WZMiUW w Poznaniu m.in. 10 sztuk wałów forsownych oraz 
wypompowywani u wody, która przelała się przez pierwotne obwałowanie. Tak trafna decyzje 
uchroniła infrastrukturę ujęcia wody przed podmyciem i zalaniem. Ze względu na konieczność 
ochrony ułoŜonego obwałowania zamknięto odcinek drogi powiatowej 2466P od Mosiny do 
miejscowości Baranowo. Do budowy wału uŜyto 10 wałów forsownych (1 sztuka odpowiada około  
5000 sztuk worków), około 9000 worków oraz 270 ton piasku.   
 
Miejsce pozornie wyglądające  na mało istotne, ze względu na konieczność ochrony istniejące j 
w pobliŜu, infrastruktury krytyczne j, stało si ę jednym z waŜnie jszych dla całej aglomeracji. 

 

 
 
Fot. Sowiniec, odcinek drogi powiatowej 2466P w trakcie i po powodzi. 

 
 

8.2. Rogalinek – gmina Mosina 
 
Wieś chroniona od strony Warty wałem ziemnym o długości 1400 metrów o rzędnej korony od 

61,9 do 61,73m.n.p.m. Mimo istniejącego obwałowania, wobec długotrwałego utrzymywania się 
wysokiego poziomu wody, zaczęły pojawiać się podsiąki oraz konieczność wypompowywania 
wody ze zbiornika znajdującego się w zawalu. Konieczność likwidacji przesięków, przy 
zastosowaniu geowłókniny i worków z piaskiem wystąpiła dnia 29 maja. W akcji udział brały  
3 zastępy ratowników PSP (12 osób) oraz około 150 wolontariuszy. Akcja przepompowywania 
wody oraz stałego monitorowania wałów prowadzona była przez kilka kolejnych dni. W trakcie 
prowadzenia działań ratowniczych zauwaŜono konieczność dokonania wycinki drzew i krzewów 
zagraŜających stabilności konstrukcji wału. Do akcji likwidacji przesięków zuŜyto około 10.000 
metrów kwadratowych geowłókniny, ponad 20.000 worków oraz około 512 ton piasku. 
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Niewycięte drzewa i krzewy zagraŜają stabilności konstrukcyjne j istniejących 
obwałowań. NaleŜy zwrócić uwagę na stan techniczny urządzeń tak by mogły, w sytuacji 
zagroŜenia pracować nieprzerwanie w długim okresie czasu. 

 

 
Fot. Most na Warcie  w Rogalinku. 

 
 
 

  
Fot. Wał przeciwpowodziowy w Rogalinku w trakcie i po powodzi. 

 
 

8.3. Leśny Ośrodek Szkoleniowy – gmina  Puszczykowo. 
 
Zlokalizowany jest w obszarze leśnym, na terenie miasta Puszczykowo. W całości znajduje się 

w obszarze zalewowym wody 1%. Do ochrony budynków ośrodka w linii istniejącego opłotowania 
z siatki rozpoczęto układanie wału z worków. Ostatecznie wał sięgał wysokości około 150 cm i 
grubości u podstawy nawet 2 metrów. Drugi wał z worków i folii uło Ŝono bezpośrednio przy 
budynkach. Ośrodek zlokalizowany jest  w terenie leśnym, który jest bardzo przesiąkliwy . Mimo 
ułoŜenia potęŜnego wału obłoŜonego folią  na całym ternie, zwłaszcza w jego naturalnych 
obniŜeniach występowały podzięki, z których wypompowywano wodę. W piwnicy budynku 
równieŜ następowało występowanie podsiąków. PO zebraniu się odpowiedniej ilości wody przy 
pomocy pomp pływających wypompowywano wodę. 
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Lokalizacja budynków w obszarach zalewowych wody 1% procentowej moŜe wiąŜąc 

się z duŜymi kosztami akcji ratownicze j. Wybudowanie szczelnego ogrodzenia posesji ułatwi 
jego ochronę wobec moŜliwych wezbrań Warty w przyszłości. 

 

 
Fot. Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie, ul. Wodziczki. 
 

 
Fot. Fragment wałów przeciwpowodziowych  wokół  LOS w Puszczykowie.  

 

8.4. Oczyszczalnia Ścieków w Łęczycy – gmina Komorniki.  
 
Oczyszczalnia Ścieków w Łęczycy (gmina Komorniki) zlokalizowana jest na terenach 

zalewowych wody 1%. Otoczona jest wałem ziemnym o długości 890 metrów.. W trakcie trwania 
wezbrania powodziowego, wobec znacznego wzrosty poziomu podjęto decyzję o podwyŜszeniu 
korony wału przez ułoŜenie worów z piaskiem i folii. W trakcie wykonywania prac korzystano z 
koparko-ładowarki, która uszkodziła darń za wałem. W miejscu uszkodzenia poszycia zaczęły 
występować przesięki, do likwidacji których wykorzystano worki z piaskiem i geowłókninę. 
Wysoki poziom wód  gruntowych spowodował wzrost poziomu wody w studniach na terenie 
oczyszczalni. Uchronieni jej przed zalaniem było najwaŜniejszym zadaniem władz gminy 
Komorniki. Ze względu na bliskość torów kolejowych i drogi wojewódzkiej nr 430 duŜym 
natęŜeniu ruchem wprowadzono ograniczenia prędkości zarówno pociągów jak i samochodów by 
maksymalnie ograniczyć ilość drgań mogących zaszkodzić konstrukcji wału 
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Wszelkie prace wykonywane w bezpośrednie j bliskości wału naleŜy wykonywać 
niezwykle ostroŜnie by nie uszkodzić jego poszycia. Jeśli nie ma takiej potrzeby nie naleŜy 
bezwzględnie wypompowywać wody w istniejących studniach by zachować moŜliwie długo 
naturalny poziom wód grawitacyjnych. NaleŜy pamiętać o ograniczeniu wszystkich 
czynników zewnętrznych niekorzystnie oddziałujących na istniejące budowle 
hydrotechniczne. 

 

 
Fot. Droga do Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy. 
 

 
Fot. Zabezpieczenie miejsca gdzie warstwa darni została zniszczona w trakcie transportu 
materiałów do podwyŜszenia i wzmocnienia wałów. Uszkodzenie darni u podstawy walu 
przeciwpowodziowego było  przyczyną przecieku. 
 

8.5. Luboń. 
 

ZagroŜenie powodziowe na terenie miasta Luboń  zlokalizowane było w trzech obszarach – 
bezpośrednio od rzeki Warty w rejonie ulic 3 Maja, Dąbrowskiego, Rzecznej i Krańcowej, od 
Strumienia Junikowskiego – ulice Hibnera, Nad Strumykiem, Spadzista, Nad Wartą oraz od starego 
koryta Warty – ulice Dolna, Stawna, Wodna Leśna, Łąkowa, Starorzecza, Magazynowa. Część 
zabudowań wsi Stary Luboń, stadion sportowy, dom kultury, ujęcie wody dla miasta Poznania 
chronione jest obwałowaniem o długości 650 metrów zlokalizowanej w całości na terenie miasta 
Poznań. W zagroŜonej strefie znalazło się około 30 budynków mieszkalnych zamieszkałych przez 
ponad 100 osób. W celu ochrony zagroŜonych budynków władze Lubonia podjęły decyzję  
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o usypaniu blisko 800 metrowego wału ziemnego umocnionego folią i workami. Do tego celu 
wykorzystano około 25.000 worków, 2000 ton piasku oraz 1800 metrów folii. 
 
Trafna ocena zagroŜenia powodziowego oraz podjęcie decyzji o budowie tymczasowego 
obwałowania na zagroŜonym odcinku uchroniły mieszkańców zagroŜonych posesji od zalania. 
Włączenie się prywatnych przedsiębiorców, ze swoim potencjałem materiałowo-sprzętowym, 
pozwoliło na szybką realizację planowanego przedsięwzięcia. 

 

 
Fot. Luboń, ul. Dolna („Kocie Doły”). 

 
 

 
Fot. Warta w Luboniu – ul. Rzeczna w trakcie i po powodzi. 

 

 
Fot. Strumień Junikowski Luboń- ul. 3 Maja. 
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8.6. Murowana Goślina. 
 
Na terenie gminy zagroŜenie powodziowe było stosunkowo najmniejsze. Zalanych zostało 

około 56 hektarów pól, łąk oraz 1 staw rybny. Działania ratownicze podjęto w miejscowości 
Złotoryjsko – na jednej działce. Do umocnienia obwałowania wykonanego samodzielnie przez 
właściciela zuŜyto około 7000 worków. Piasek zabezpieczył właściciel posesji. Lokalizowany  
w duŜej bliskości Warty staw został zalany w związku z przerwaniem istniejącego obwałowania 
wybudowanego przez właściciela. Niewielka ilość miejsc realnie zagroŜonych na terenie gminy 
umoŜliwiła skierowanie gminnego potencjału ratowniczego do zagroŜonej posesji, które  
w połączeniu z wielkim zaangaŜowaniem właściciela posesji pozwoliło ochronić ją przed zalaniem. 
 
 

 
Fot. Zalany staw przy Warcie w Złotoryjsku, gm. Murowana Goślina. 
 
 
9. Koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej  i straty wywołane powodzią. 
 
 9.1. Koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.   
 

Koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu poznańskiego. Kwoty 
podane przez jednostki samorządu terytorialnego (w zaokrągleniu): 
 

1. Gmina Kórnik – 13.500,00 zł; 
2. Gmina Mosina – 250.000,00 zł; 
3. Miasto Puszczykowo – 95.000,00 zł; 
4. Gmina Komorniki – 103.500,00 zł; 
5. Miasto Luboń – 68.500,00 zł; 
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6. Gmina Czerwonak – 28.000,00 zł; 
7. Gmina Murowana Goślina – 1.500,00 zł; 
8. Starostwo Powiatowe w Poznaniu – 57.000,00 zł; 
9. Komenda Miejska Policji w Poznaniu – 83.000,00 zł (obejmuje takŜe koszty wynagrodzenia 

dla policjantów zaangaŜowanych w akcję); 
10. Komenda Miejska PSP w Poznaniu – 47.000,00 zł (nie obejmuje kosztów dodatkowego 

wynagrodzenia dla straŜaków). 
 

Łącznie – 747.000,00 zł. 
 
 
9.2. Straty wywołane powodzią. 
 
PoniŜej podano łączne szacowane przez samorząd straty w mieniu prywatnym i publicznym 

wywołane powodzią w gminach. Straty poniesione w majątku Powiatu Poznańskiego nie 
przekroczyły 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok 2009 (w związku z tym powiat 
nie mógł uzyskać dofinansowania na odtworzenie zniszczonej infrastruktury). 

 
1. Gmina Kórnik – około160.000 zł;   
2. Gmina Mosina – około 1.549.267 zł; 
3. Miasto Puszczykowo – około 315.000 zł; 
4. Gmina Komorniki – brak (nie szacowano strat);  
5. Miasto Luboń – około 131.219 zł; 
6. Gmina Czerwonak – około 129.080 zł; 
7. Gmina Murowana Goślina – około 10.000 zł (nie szacowano strat w rolnictwie);  
8. Powiat Poznański – około 894.000 zł. 

 

10. Podsumowanie. 
 

Powódź w powiecie poznańskim w 2010 roku przebiegała przy stanach wody na Warcie 
trzecich co do wysokości w okresie powojennym ( stan wody równy 668 cm co odpowiada rzędnej 
wody 56,14 m n.p.m.. Rekordowy rok to 1947 (26.03.1947) z rzędną 56,75 m.n.p.m. na 
wodowskazie w Poznaniu przy przepływie 1035 m3/s . Długo utrzymujące się wysokie stany wody 
na Warcie stwarzały zagroŜenia dla wałów przeciwpowodziowych i obiektów chronionych tymi 
wałami. Wśród miejsc szczególnie zagroŜonych wymienić moŜna: Rogalinek, Sowiniec, Leśny 
Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie, okolice stadionu w Luboniu.   

Cieki mniejsze płynęły równieŜ w strefie stanów wysokich, wylewając zwykle po wysokim 
lokalnym opadzie. 

Odnośnie prowadzonej akcji przeciwpowodziowej naleŜy podkreślić bardzo dobrą pracę 
słuŜb Starosty Poznańskiego, które rozpoczęły intensywne prace w okresie poprzedzającym 
wystąpienie zagroŜeń. Szczególnie cenne było posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Powiatu Poznańskiego w dniu 24 maja br, z udziałem przedstawicieli gmin oraz Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu. 
Omówienie przez przedstawicieli gmin stanu przygotowań do podjęcia akcji przeciwpowodziowej, 
szczegółowe przedstawienie punktów szczególnych zagroŜeń w gminach za pomocą map 
satelitarnych, rzeczowa dyskusja dotycząca przygotowań, a takŜe relacja Starosty po 
przeprowadzonym rekonesansie, przekazanie przedstawicielom gmin płyt CD z mapą terenów 
zalewowych – wszystko to świadczyło o dobrym przygotowaniu powiatowych słuŜb do reagowania 
na spodziewane zagroŜenie. Pierwsze posiedzenie Zespołu zakończyła konferencja prasowa,  
na której Starosta przedstawił podstawowe informacje związane z przygotowaniami do przyjęcia 
fali wezbraniowej na Warcie,  wskazał na konieczność ochrony przed skutkami wezbrań na małych 
ciekach oraz na zagroŜenia wynikające z deszczy nawalnych zwłaszcza na obszarach 
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zurbanizowanych. Omówił takŜe szczegółowe kwestie dotyczące zabezpieczenia ludzi i mienia. 
Przedstawiciele mediów otrzymali niezbędne kontakty dotyczące moŜliwości pozyskiwania 
informacji w trakcie trwania akcji powodziowej. W okresie wystąpienia najwyŜszych stanów na 
Warcie pełniono 24 godzinne dyŜury zarówno w powiatowym jaki w gminnych centrach 
zarządzania kryzysowego utrzymując stałą łączność z posterunkami na wałach, miejscach 
szczególnie zagroŜonych, w których bez przerwy budowano bądź umacniano istniejące 
obwałowanie. 

Stała obecność Starosty wśród prowadzących akcję, rekonesanse w terenie prowadzone 
osobiście w miejscach gdzie występowało szczególne zagroŜenie niewątpliwe miało bardzo 
korzystny wpływ na sposób prowadzenia działań i nastroje wśród walczących z Ŝywiołem, 
pozwalało równieŜ na rzeczową dyskusję podczas spotkań Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, informowanie wojewody, mieszkańców oraz środków masowego przekazu o stanie 
zabezpieczenia powiatu. Starosta zabiegał osobiście o pomoc specjalistów prowadzących wiele 
akcji powodziowych w róŜnych miejscach kraju. Ich doświadczenie i wskazówki pozwalały na 
fachowe reagowanie na występujące zagroŜenia, utwierdzało w przekonaniu o właściwie 
prowadzonej akcji przeciwpowodziowej. 
Skoordynowanie tak ogromnej akcji na terenie powiatu poznańskiego moŜliwe było sprawnie 
działającemu systemowi przekazywania informacji pomiędzy gminami, powiatem oraz 
powiatowymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami. Funkcjonowanie Gminnych Centrów Zarządzania 
Kryzysowego, niejednokrotnie jednoosobowych, nie budziło Ŝadnych zastrzeŜeń. Podawane 
informacje były szczegółowe i pozwalały na budowanie spójnego obrazu sytuacji występującej  
w powiecie, co było niezwykle istotne dla koordynacji akcji przeciwpowodziowej. ZaangaŜowanie 
pracowników gmin pełniących dyŜury oraz koordynujących, z upowaŜnienia wójta lub burmistrza 
działania na terenie gminy, winno zostać zauwaŜone i docenione. NaleŜy podkreślić dobre 
przygotowanie i ofiarną pracę pracowników gminnych centrów zarządzania kryzysowego w ocenie 
lokalnego zagroŜenia powodziowego oraz podejmowanie trafnych decyzji o budowach  
tymczasowego obwałowania na zagroŜonych odcinkach, które uchroniły mieszkańców zagroŜonych 
terenów od zalania.  Bardzo cenne było włączenie się do działań  prywatnych przedsiębiorców,  
ze swoim sprzętem a takŜe materiałami. W wielu miejscach nie zdołano by wykonać tak 
gigantycznej pracy gdyby nie poświęcenie druhów Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, rzeszy 
wolontariuszy i mieszkańców broniących swego mienia.  

 Niezwykle sprawnie funkcjonował równieŜ system przykazywania informacji i podejmowania 
decyzji na poziomie powiatowym. Powołane do Ŝycia przez komendantów miejskim policji  
i państwowej straŜy poŜarnej zadaniowe sztaby utrzymywały stałą łączność z dyŜurnym 
powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, który z kolei informował na bieŜąco Starostę 
Poznańskiego. 

Obawy prowadzących akcję jak równieŜ miejscowej ludności budził stan koryta wielkiej wody 
w obrębie powiatu poznańskiego. Koryto w na wielu odcinkach jest zarośnięte krzewami  
i drzewami co obniŜa jego przepustowość. Nie wycięte drzewa i krzewy zagraŜają stabilności 
istniejących obwałowań. NaleŜy zwrócić uwagę na stan techniczny urządzeń tak by mogły,  
w sytuacji zagroŜenia pracować bezawaryjnie w długim okresie czasu. Na szczęście na terenie 
powiatu poznańskiego plaga bobrów nie wystąpiła w takich rozmiarach jak w innych regionach 
naszego kraju. 

Korzystając z doświadczeń powodzi w 2010 roku naleŜałoby rozpatrzyć uzupełnienie wałów  
przynajmniej na jednym odcinku w Sowińcu – na wysokości majątku Sowiniec co zapewniłoby 
ochronę ww. fragmentu posiadłości, drogi powiatowej 2466P łączącej Mosinę z Baranowem oraz 
ujęcia wody AQUANET u. 

Bardzo waŜny temat to rowy ich stan i utrzymanie (porośnięte krzewami, występujące  
w korycie drzewa, nie wykoszone) istnieje nadal pilna potrzeba dbałości o ten niezwykle waŜny 
element odwodnienia. Wskazując problem rowów nie wolno zapomnieć o koniecznych przeglądach 
przepustów drogowych zwłaszcza prowadzących na teren prywatnych posesji prawdopodobnie 
wykonywanych przez ich właścicieli Tu występuje nie tylko problem konserwacji i oczyszczania  
ale przede wszystkim dowolność w wyborze przekroju przepustu (zbyt małe) co znacznie obniŜa 
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sprawność odwodnienia. Kolejny często powtarzający się mankament to traktowanie koryt i dolin 
mniejszych cieków jako miejsc na lokalizacje róŜnych rurociągów, które zwykle prowadzone  
w poprzek koryta zbyt nisko znacząco obniŜają wielkość przekroju poprzecznego cieku 
wstrzymując przepływ wody w trakcie wystąpienia wyŜszych stanów. 

Wszelkie prace wykonywane w bezpośredniej bliskości wału naleŜy wykonywać niezwykle 
ostroŜnie by nie uszkodzić jego poszycia to samo dotyczy prac wykonywanych w najbliŜszej 
okolicy podstawy wału.  W trakcie akcji występowały miejsca gdzie uszkodzenia warstwy trawy 
przez pojazdy dowoŜące materiały była przyczyną szybszego przecieku Jeśli nie ma takiej potrzeby 
nie naleŜy bezwzględnie wypompowywać wody w istniejących studniach by zachować moŜliwie 
długo naturalny poziom wód grawitacyjnych. NaleŜy pamiętać o ograniczeniu oddziaływania 
wszystkich czynników zewnętrznych niekorzystnie oddziałujących na istniejące budowle 
hydrotechniczne. 

Na podstawie wskazań autora (PK) podjęto w fazie przygotowania nowy sposób przenoszenia 
informacji hydrologicznej z wodowskazu IMGW na dowolnie wybrane punkty na obszarze 
przybrzeŜnym . Punkty powyŜsze stanowiły cenne źródło informacji dla ludności oraz członków 
lokalnych słuŜb kryzysowych. MoŜliwość odniesienia rzędnych występującego i prognozowanego 
stanu wody na wodowskazie do lokalnych punktów orientacyjnych jest podstawowym elementem 
informacji podczas występowania sytuacji kryzysowej. Proponuje się lokalizację i załoŜenie 
zniwelowanych punktów przenoszących informację z wodowskazów na terenach gmin  
i w miejscach o szczególnym zagroŜeniu powodzią  dla wykorzystania w trakcie przyszłych 
zagroŜeń  powodzią . 

NaleŜy w trakcie kolejnych szkoleń dotyczących zagroŜenia powodziowego wskazać niektóre 
działania z powodzi 2010 roku  jako przykładu działań efektywnych np. mapa zalewu  
z uwzględnieniem wykonanych podczas akcji powodziowej obwałowań z oceną ich efektywności, 
sposoby wykorzystania nowych środków ochrony . 

W przyszłości naleŜy rozpatrzyć  moŜliwo ść jeszcze bardziej skutecznej ochrony przed 
zalewami z małych cieków. Do tego celu niezbędne jest śledzenie mapy radarowej IMGW. 
Wykorzystanie tych map jest niezwykle efektywne w przypadku ostrzeŜeń przez gwałtownymi 
opadami, które podczas omawianej powodzi powodowały znaczne straty. Mapa radarowa pozwala 
określić wystąpienie takiego zjawiska maksymalnie cztery godziny przed jego wystąpieniem. 
Obecnie IMGW prezentuje mapy radarowe z trzy godzinnym opóźnieniem czyli ich przydatność 
dla takich potrzeb jest niestety Ŝadna. 

Nowym zjawiskiem, występującym w tym roku, były tak zwane powodzie miejskie, 
powodowane opadem o wielkiej wydajności na obszary zurbanizowane. (Tu powyŜsza  uwaga 
dotycząca formułowania ostrzeŜeń z wykorzystaniem radarów IMGW jest identyczna.)  Wystąpiły 
na obszarze powiatu między innymi w Kostrzynie , Rokietnicy i Luboniu powodując zalania ulic  
i posesji, duŜe straty materialne i dezorganizując Ŝycie mieszkańców. Powodzie miejskie będą coraz 
częstszym zjawiskiem z powodu rozwoju urbanizacji, której najbardziej niebezpiecznym skutkiem 
jest uszczelnianie powierzchni, co zwiększa wielokrotnie wielkość i szybkość odpływu wód 
opadowych. Przykładem takich zmian jest zlewnia Strumienia Junikowskiego, gdzie obecnie dla 
oceny przepływów istnieje konieczność rezygnacji z tradycyjnych narzędzi hydrologii opartych na 
statystyce i zastosowanie modeli matematycznych. Zmiana reŜimu cieku zmusza takŜe do zmian 
sposobu prowadzenia ochrony przed wielkimi wodami prowadzonymi przez ciek. 

Konieczna jest tu zmiana  podejścia do traktowania wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych. Te wody nie mogą być traktowane tylko jako zagroŜenie ale winny być 
zagospodarowane i to moŜliwie najbliŜej miejsca w którym spadły. Dalsza rozbudowa systemów 
kanalizacji deszczowej jako środka zapobiegającego powodziom miejskim jest błędem. NaleŜy 
zmienić styl planowania przestrzennego rozbudować w mieście systemy małej retencji. 

Innym przykładem groźnego małego cieku jest Wirenka, która  co kilka lat powoduje  lokalne 
straty powodziowe. W tym przypadku przyczyną gwałtownego charakteru cieku są specyficzne 
warunki naturalne. Według obserwacji autorów zlewnia cieku częściej niŜ inne cieki powiatu 
poznańskiego nawiedzana jest wysokimi opadami i gwałtownymi wichurami. W trakcie powodzi  
w 2010 roku na szczęście takie zjawisko nie wystąpiło w zlewni . 
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W trakcie powodzi notowano tylko jeden przypadek  osuwiska w Radzewicach (gmina Mosina). 

Sygnalizowano takŜe wystąpienie tego zjawiska w meldunkach z gminy Czerwonak (ale bez 
podawania szczegółów). ZagroŜenie osuwiskami gruntu i lawinami błotnymi na obszarze powiatu  
jest oczywiste. Według autorów miejscami szczególnie podatnymi na osuwiska są obszary 
zabudowanych wzniesień w gminach Czerwonak (wzdłuŜ ulicy Gdyńskiej), Luboń, Puszczykowo. 
Prognoza tego zjawiska jest niemoŜliwa ze względu na brak materiałów dotyczących budowy 
hydrogeologicznej omawianych wzniesień . Na postawie cząstkowych wierceń wykonywanych dla 
potrzeb budowy kanalizacji w Czerwonaku wykryto miejsca (np. okolice ulicy Leśnej), gdzie 
powierzchnie iłów warwowych były pochylone co świadczy o występujących przesunięciach mas 
ziemnych. Biorąc pod uwagę wyjątkową niejednorodność podłoŜa we wszystkich wskazanych 
lokalizacjach  koszt badań, głównie wierceń byłby bardzo wysoki i trudny do zastosowania  
w prognozach. Dalszym zagadnieniem jest problem głębokości wierceń i dokładność ich analiz . Na 
przykład w dotkniętej tymi zjawiskami Lanckoronie miąŜszość osuwiska wynosiła 20 m a poślizg 
następował na warstwie iłów o grubości 2 – 5 cm . Czas trwania zjawiska w omawianej lokalizacji 
wynosi około dwóch lat. 

W powyŜszym kontekście wyjątkowe zagroŜenie stanowi sieć drenarska pobudowana 
kiedyś dla potrzeb regulacji stosunków wodnych na uŜytkach rolnych. Dzisiaj teren ten jest 
zabudowany, a nie zinwentaryzowana, poprzerywana i na niektórych odcinkach kompletnie 
zniszczona (zwłaszcza sączki) sieć drenarska  pracuje nadal powodując dodatkowe zagroŜenia nie 
tylko podczas powodzi. Szczególne zagroŜenie stanowią prowadzące jeszcze wodę zbieracze 
będące obecnie przyczyną lokalnych podtopień. W przypadku ich przerwania lub wystąpienia 
nadmiernych przepływów mogą stanowić jeden z przyśpieszaczy czy teŜ wręcz przyczyn osuwisk. 
NaleŜy równieŜ wspomnieć o zagroŜeniach wynikających z występowania we wszystkich 
lokalizacjach  iłu poznańskiego pstrego . 

Problem drenaŜy zachodzi takŜe w kontekście ochrony przeciwpowodziowej.  
W sprawozdaniach z gmin występowały informacje o ponownym uaktywnieniu się tym razem 
niekontrolowanych przepływów przez starą nieuŜywaną sieć drenarską i kanalizacyjną. 

RównieŜ w powiecie poznańskim występuje zabudowana na terenach zalewowych. 
Największym przykładem jest nowobudowane osiedle domków jednorodzinnych w Wiórku. 
Lokalizacja osiedla jest tak trudna do ochrony w trakcie wystąpienia wysokich stanów,  
Ŝe naleŜałoby obiekt chronić obwałowaniem z trzech stron. 

Informacja dla ludności dotycząca  zagroŜeń i sytuacji musi być doskonalona. NaleŜy tu 
skorzystać z doświadczeń minionej powodzi. Konieczna jest analiza sytuacji gdy występowały 
przypadki w których twierdzono, Ŝe informacja na temat powodzi była nie wystarczająca. 
Szczególne moŜliwości stwarza wykorzystywanie stron internetowych urzędów co miało miejsce 
podczas omawianej powodzi. Konieczny jest kontakt osobisty z mieszkańcami zagroŜonych 
terenów poprzez spotkania i rozmowy z odpowiedzialnymi urzędnikami gminy w miejscu 
zamieszkania. Tu rysuje się wielka rola sołtysów. Pionierskim doświadczeniem, prócz 
dedykowanego serwisu powodziowego na stronie Powiatu Poznańskiego, było uruchomienie  
w kaŜdej w gmin infolinii telefonicznej dla mieszkańców.  

Wykonana po powodzi mapa zalewu z uwzględnieniem wykonanych podczas akcji 
powodziowej obwałowań z oceną ich efektywności wskazuje na prawidłowe prowadzenie akcji a w 
szczególności wybory lokalizacji tymczasowych budowli ochronnych. W trakcie spotkań 
podsumowujących powódź zrodziła się sugestia by części powstałych zabezpieczeń nie rozbierać 
ale na trwałe zagospodarować tworząc budowle ziemne, które odpowiednio zagospodarowane 
wtopią się w krajobraz a w przyszłości stanowić będą gotowe zabezpieczenie. Przykładem takiego 
rozwiązania mogą być wybudowane w trakcie akcji wały w okolicach Hotelu Poznańskiego  
w Luboniu. 

Innym przykładem wynikającym z doświadczeń powodzi jest sugestia zmiany konstrukcji płotu 
otaczającego LOS w Puszczykowie. Gdyby zmienić jego konstrukcję to w przyszłości mógłby 
stanowić element zabezpieczenia przed powodzią. 
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W przyszłości niezbędnym narzędziem w zarządzaniu kryzysowym podczas wystąpienia 
powodzi powinna być mapa cyfrowa wraz odpowiednimi  stale uzupełnianymi warstwami 
informacji, która winna  być źródłem ciągłej informacji o sytuacji. 

 
 

11. Wnioski. 
 

A. Zarządzanie Kryzysowe podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologiczno –
meteorologicznych było bardzo efektywne i potwierdziło słuszność  jego powołania. 

B. NaleŜy rozpatrzyć uzupełnienie wałów przeciwpowodziowych na Warcie na przynajmniej 
jednym odcinku w Sowińcu – na wysokości majątku Sowiniec co zapewniłoby ochronę ww. 
fragmentu posiadłości, drogi powiatowej 2466P (Mosina-Sowiniec-Baranowo) oraz pobliskiego 
ujęcia wody AQUANET-u. 

C. Jeszcze w czasie obowiązywania alarmu powodziowego z pełną mocą ujawnił się nowy 
niebezpieczny typ powodzi – powodzie miejskie (Patrz omówiony przypadek Kostrzyna). Ich 
przyczyną jest nadmierne uszczelnienie powierzchni terenu  powodowane zabudową.  

D. Autorzy opracowania zwracają uwagę na problem dbałości o stan utrzymania rowów (porośnięte 
krzewami, nie wykoszone), przepustów drogowych (zwłaszcza prowadzących na teren 
prywatnych posesji). Kolejny mankament to traktowanie cieków wodnych jako miejsc na 
lokalizacje róŜnych rurociągów (często prowadzonych w poprzek koryta zbyt nisko, co 
wstrzymuje przepływ wody). 

 E. Zmian wymagają obecne regulacje prawne dotyczące ogłaszania stanów ostrzegawczego  
i alarmowego przez Wojewodę, Starostę oraz Wójtów/Burmistrzów. Ocenie kaŜdy z nich moŜe 
ogłosić taki stan, co moŜe prowadzić do zamieszania (np. Wojewoda Wielkopolski ogłosił stan 
alarmu powodziowego dla Województwa do Poznania włącznie, który dotyczył części Powiatu 
Poznańskiego, w sytuacji kiedy stany alarmowe Warty w Powiecie nie były jeszcze osiągnięte). 

F. Niezbędne jest dalsze doposaŜenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w artykuły 
niezbędne do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej (worki, folia, geowłóknina, pompy).  
Warte rozwaŜenia jest takŜe wprowadzenie zmian umoŜliwiaj ących szybki zakup materiałów   
i wyposaŜenia niezbędnego w trakcie sytuacji kryzysowej. 

G. NaleŜy zwrócić uwagę na wyposaŜanie narzucanych ustawą o samorządzie gminnym 
magazynów przeciwpowodziowych. Poziom wyposaŜenia Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego nie budzi tutaj obaw, natomiast w niektórych gminach Powiatu ten 
element wymaga jeszcze dopracowania. Niestety nazwa magazyn przeciwpowodziowy jest 
myląca i w przypadku gmin bez większych cieków wodnych sprawia, Ŝe magazyn taki nie jest 
wystarczająco wyposaŜony. Jak jednak wskazują opisane przypadki podtopień wywołanych 
przez ulewne deszcze odpowiednio wyposaŜony magazyn (pompy, agregaty, worki itp.) stanowi 
znaczne wsparcie dla interweniujących jednostek PSP, OSP i innych słuŜb. Wart rozwaŜenia 
jest postulat zmiany samej nazwy takiego magazynu, na magazyn Zarządzania Kryzysowego. 

H.  Jako, Ŝe formacjami, które w największym zakresie uczestniczyły w akcji przeciwpowodziowej 
były jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej autorzy postulują o ich dalsze doposaŜenie w sprzęt 
niezbędny w akcji przeciwpowodziowej.    

I.  Dalszego rozwijania wymaga system informacji dla ludności o zagroŜeniach. W chwili obecnej 
trwają przygotowania części gmin Powiatu do wdroŜenia smsowego systemu informowania  
o zagroŜeniach, a w gminie Komorniki system taki juŜ funkcjonuje. 

J.  Autorzy opracowania w oparciu o doświadczenie z określaniem lokalnej rzędnej wody postulują 
o naniesienie w gminach na punkty orientacyjne rzędnej najwyŜszego poziomu wody podczas 
ostatniej powodzi.  

K.  Dla dalszych analiz zagroŜenia powodziowego w Powiecie Poznańskim istotne są przedstawione 
w pracy mapy obszarów zalewowych wraz z zagroŜonymi obiektami. 

L.  Dla efektywnego wykorzystania w przyszłości zabezpieczeń tymczasowych waŜna jest analiza 
zamieszczonych w opracowaniu map przedstawiających lokalizacje takich budowli 
zbudowanych w trakcie opisywanej powodzi. 
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Ł.  W pracy dokonano opisu przebiegu powodzi i przedsięwzięć związanych z ograniczaniem 
skutków wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych oraz wskazano 
na doświadczenia wynikające z powodzi. W opracowaniu określono uniwersalne rozwiązania 
ale naleŜy pamiętać, ze kaŜda powódź wnosi nowe elementy zagroŜeń, poniewaŜ Ŝyjemy  
w ciągle zmieniającym się środowisku. Dlatego konieczna jest stała analiza zmian 
zagospodarowania w zlewniach cieków aby skuteczność działań słuŜb kryzysowych podczas 
kolejnego zagroŜenia powodzią była równie efektywna jak podczas powodzi w 2010 roku. 

 
 

 
 
 


