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Wprowadzenie
PowódĨ tysiąclecia, która w lipcu 1997 r. dotknĊła dorzecze Odry pochłonĊła 54 ofiary
Ğmiertelne oraz spowodowała olbrzymie straty moralne, społeczne i gospodarcze. ĩadna
z wczeĞniej znanych powodzi na tym terenie nie spowodowała tak przeraĪających zniszczeĔ.
Jej skutki odczuli mieszkaĔcy 24 spoĞród istniejących wówczas 49 województw.
Według danych GUS straty wywołane powodzią z lipca 1997 roku w skali kraju wyniosły
14 mld złotych. Dach nad głową straciło 7 tysiĊcy ludzi. Straty z tytułu zniszczenia majątku
poniosło 9 tysiĊcy firm. Woda uszkodziła lub zniszczyła 680 tys. mieszkaĔ, 4 tys. mostów,
14,4 tys. km dróg i 500 tys. ha upraw. Szkody wyrządzone na wałach objĊły łącznie 1 211,5
km w tym 709,4 km wałów w zlewni Odry. W byłych województwach: bielskim,
czĊstochowskim i katowickim straty w 106 gminach dotkniĊtych powodzią wyniosły 1 mld
108 mln zł. AĪ 4 605 rodzin zostało dotkniĊtych powodzią, zniszczonych zostało 24, 2 tys. ha
gruntów rolnych. Najdotkliwiej skutki powodzi odczuli mieszkaĔcy gmin w naszym
województwie (Gorzyce, Lubomia, KrzyĪanowice, Racibórz, KuĨnia Raciborska, NĊdza
i Rudnik). Suma strat w tych gminach wynosiła 107 367,5 tys. zł, co stanowiło 15,6 proc.
ogółu strat w byłym województwie Ğląskim.
W 1997 r. w Raciborzu zostało zalanych 4,5 tysiąca hektarów ziemi. PowódĨ dotknĊła
1450 rodzin. Zniszczeniu uległo 800 mieszkaĔ w domach wielorodzinnych i 650 w domach
jednorodzinnych. Woda wdarła siĊ do 23 placówek oĞwiatowych i 16 instytucji publicznych.
Zniszczonych zostało wiele odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Odra zalała oddaną
kilka miesiĊcy wczeĞniej do uĪytku nową oczyszczalniĊ Ğcieków. Znaczące straty poniósł
OĞrodek Sportu i Rekreacji. Dotkliwie odczuli powódĨ rolnicy, zwłaszcza z dzielnicy Płonia.
NajwiĊcej strat materialnych poniósł jednak przemysł. Zakłady Elektrod WĊglowych
i Raciborska Fabryka Kotłów oraz wiele mniejszych firm zlokalizowanych w strefie
zalewowej. Niepowetowane straty poniosło raciborskie Archiwum PaĔstwowe na Ostrogu.
PowódĨ w 1997 r. dokonała pełnej weryfikacji systemu ochrony przeciwpowodziowej
w górnej i Ğrodkowej Odrze. System ten do dzisiaj tworzą obwałowania rzeki, zbiorniki
retencyjne na terenie Republiki Czeskiej, kanały ulgi, poldery oraz inne obiekty
hydrotechniczne. Jednym z waĪniejszych kierunków działaĔ podejmowanych w kraju
i województwie była i nadal jest budowa zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Odrze.
W ramach Narodowego Programu Odbudowy i Modernizacji powstał Polder Buków wraz
z nowym mostem w KrzyĪanowicach. Polder ten docelowo ma staü siĊ czĊĞcią
wielozadaniowego zbiornika wodnego Racibórz. O budowie tego zbiornika przesądziła
uchwalona w 2001 roku ustawa o ustanowieniu „Programu dla Odry 2006”.
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Realizując ten program RZGW w Gliwicach złoĪył wniosek do wojewody w sprawie II etapu
budowy - tj. budowy zbiornika suchego. Wojewoda ĝląski w dniu 5 lipca 2004 r. wydał
decyzjĊ o ustaleniu lokalizacji zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz. Umowa z 7 lutego
2007 r. podpisana przez Rząd RP z Bankiem ĝwiatowym zapewniła finansowanie
tej inwestycji. W czerwcu 2013 r. podpisano umowĊ na budowĊ suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Zdaniem ekspertów zbiornik Racibórz Dolny
radykalnie poprawi bezpieczeĔstwo 2,5 miliona mieszkaĔców dorzecza Odry, poczynając
od Raciborza w dół rzeki po Wrocław.
W załączeniu przedstawiam przesłany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach opis przedsiĊwziĊcia wraz ze stanem zaawansowania prac na zbiorniku na dzieĔ
31 grudnia 2014 r.

3/3

