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Streszczenie: Znana historia Kowar jest nierozerwalnie związana z występowaniem powo-
dzi. Do najbardziej dotkliwych odnotowanych powodzi w Kowarach należały niewątpliwie 
te, które zdarzyły w latach 1810, 1897 i 1997. Ze względu na lokalizację badanej gminy w do-
linie Jedlicy, między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w Kowarach występowały 
przede wszystkim powodzie błyskawiczne i opadowe. Po każdym z analizowanych zjawisk 
odbudowywano zniszczoną infrastrukturę i regulowano rzekę Jedlicę. Warto także zwrócić 
uwagę na fakt, że po kolejnych powodziach zwiększała się długość zniszczonych dróg. Zda-
niem autorów przyrost długości zniszczonych dróg jest wprost proporcjonalny do postępują-
cego rozwoju gospodarczego Kowar.

Słowa kluczowe: powódź, powódź błyskawiczna, Kowary, historia, klęska żywiołowa, 
Schmiedeberg.

Summary:The recognized history of Kowary is inseparably connected with occuring floods. 
The most severe floods recorded in Kowary were in the years 1810, 1897 and 1997. Regard-
ing the location of the examined municipality in the Jedlica valley, between the Karkonosze 
(the Giant Mountains) and the Rudawy Janowickie, there occurred in Kowary mainly flash 
floods and floods caused by precipitations. After each of the analyzed phenomenon, destroyed 
infrastructure was rebuilt and the Jedlica rivier regulated. It is also worth noting that after 
floods, the length of the damaged roads increased. According to the authors, this increase is 
directly proportional to the progressive economic development of Kowary.

Keywords: flood, flash flood, Kowary, history, natural disaster, Schmiedeberg.
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1. Wstęp

Kowary to dawne miasto górnicze położone nad rzeką Jedlicą we wschodniej czę-
ści Kotliny Jeleniogórskiej, u stóp Karkonoszy i Rudaw Janowickich. Powstanie 
miejscowości wiąże się z odkryciem złóż rudy żelaza w dolinie Jedlicy, na zboczu 
góry Rudnik w Sudetach, w 1148 roku. Dziesięć lat później założono w tym miejscu 
osadę [Kowary – oficjalna strona miasta…].

Pierwsza pisemna historyczna wzmianka o Kowarach pochodzi z 1355 roku. 
Niecałe 200 lat później, w 1513 roku ówczesny król Czech i Węgier Władysław 
Jagiellończyk jako zwierzchnik księstwa świdnicko-jaworskiego nadał Kowarom 
prawa miasta górniczego. Był to okres szczególnie intensywnego rozwoju górnictwa 
w Karkonoszach (w tym samym czasie po czeskiej stronie prawa miejskie uzyskały 
Svoboda nad Úpou, Vrchlabí i Rudník). Kowary stały się wówczas najważniejszym 
centrum przemysłu żelaznego na Dolnym Śląsku. Okres górniczej świetności Ko-
war skończył się po wojnie trzydziestoletniej w drugiej połowie XVII w. Głównym 
czynnikiem miastotwórczym stało się wówczas tkactwo [Eisenmänger 2011]. Krót-
kotrwały powrót do tradycji górniczych miał miejsce w XX w., kiedy to w mieście 
wydobywano rudę żelaza, a po II wojnie światowej także rudę uranu. Górnictwo 
(Zakłady Przemysłowe R-1) i przemysł włókienniczy (produkcja płótna lnianego 
i dywanów) były głównymi czynnikami rozwoju Kowar w 2 połowie XX w. [Bugaj 
1988, t. 1, s. 111–122].

Wspomniana lokalizacja Kowar w dolinie Jedlicy spowodowała, że miasto wie-
lokrotnie było nawiedzane przez powodzie. Każdorazowo ich pojawienie się powo-
dowało cierpienie ludzi, szkody i zmiany związane z obszarem ich oddziaływania. 
Do najbardziej dotkliwych odnotowanych powodzi w Kowarach należały niewąt-
pliwie te, które zdarzyły w latach 1810, 1897 [Kapałczyński 1993, s. 26–29] i 1997.

Celem artykułu jest weryfikacja tezy, że przyrost długości zniszczonych dróg 
jest proporcjonalny do postępującego stopnia zainwestowania, co pokazuje, że im 
większe bogactwo społeczeństwa zamieszkującego obszar zagrożony powodzią, 
tym większe zagrożenie w przypadku nierespektowania ograniczeń wynikających 
z naturalnych uwarunkowań rozwoju.

Aby zweryfikować tak sformułowaną tezę, w artykule przedstawiono przebieg, 
przyczyny i skutki wybranych powodzi w przeszłości Kowar. Autorzy zastosowali 
następujące metody badawcze: analizę literatury i badania terenowe.

2. Ogólna charakterystyka gminy Kowary

Gmina miejska Kowary położona jest w południowo-zachodniej części wojewódz-
twa dolnośląskiego. Należy do powiatu jeleniogórskiego i graniczy od zachodu 
z gminą Podgórzyn, od północy z gminą Mysłakowice, od wschodu z gminami Ka-
mienna Góra i Lubawka, a od południa z Republiką Czeską. Kowary leżą nad rzeką 
Jedlicą na wysokości 430–1046 m n.p.m., między masywami górskimi Karkonoszy 
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i Rudaw Janowickich (ryc. 1). Powierzchnia gminy wynosi 3739 ha, co stanowi 
0,2% powierzchni ogólnej województwa. W 2011 roku liczba mieszkańców wynosi-
ła 11 735 osób [Strategia rozwoju miasta…, s. 7], na 1 km2 powierzchni przypadało 
317 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc przeszło 3 razy większa od średniej 
dla powiatu oraz 2,2 razy wyższa od średniej w województwie [Statystyczne Vade-
mecum… 2012, s. 1]. Współcześnie gmina Kowary składa się z historycznego miasta 
oraz trzech osiedli stanowiących dawniej odrębne miejscowości – Podgórza, Woj-
kowa i Krzaczyny. W ciągu ostatnich 250 lat liczba ludności Kowar wzrosła niemal 
trzykrotnie, przy czym charakterystyczny jest gwałtowny wzrost po II wojnie świa-
towej spowodowany krótkotrwałym boomem górniczym związanym z wydobyciem 
rud uranu (rys. 2).

Rys. 1. Gmina Kowary – obszar badań

Źródło: opracowanie własne.

Kowary z racji położenia u podnóża Karkonoszy znajdują się w zasięgu oddzia-
ływania klimatu górskiego, o cechach właściwych umiarkowanej strefie klimatycz-
nej. Cechuje się on znacznym udziałem napływu wilgotnych mas powietrza z kie-
runku zachodniego. Średnia roczna temperatura powietrza w obrębie gminy obniża 
się wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza od 7,2º C (420 m n.p.m.) do 
2,8º C (1268 m n.p.m.). Wielkość opadów atmosferycznych również przyrasta od 
ok. 750–800 mm na dnie Kotliny Jeleniogórskiej (ok. 500 m n.p.m.) do ok. 1000 mm 
na grzbietach górskich, przy czym maksimum opadów przypada w miesiącach let-
nich (czerwiec–sierpień) [Klimatkunde des Deutschen… 1939].

Wpływ górskiego klimatu przejawia się także w Kowarach bardzo dużą przewa-
gą dni pochmurnych nad słonecznymi. Najwięcej dni słonecznych jest we wrześniu, 
styczniu i lutym [Karaś 1988, s. 12–28]. Przedstawione uwarunkowania powodują,
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Rys. 2. Zmiany liczby ludności Kowar (w obecnych granicach administracyjnych) 
w okresie 1843–2011 (w tys.)

Źródło: obliczenia własne na podstawie [Bank danych lokalnych GUS; Gemeindestatistik, Ergebnisse 
der Volks… 1943; Staffa i in. 1993; Volkszählung die Bevölkerung… 1941].

że obszar gminy Kowary jest zagrożony przede wszystkim występowaniem powo-
dzi opadowych i błyskawicznych [Procedury informowania… 2004, s. 2], przy czym 
największe zagrożenie występuje nad rzeką Jedlicą, a więc od Podgórza, poprzez 
Kowary Górne i Średnie, po historyczne centrum miasteczka.

3. Powódź w 1810 roku

Jedna z najdotkliwszych powodzi w historii Kowar zdarzyła się w środę 23 maja 
1810 roku. T. Eisenmänger napisał o niej: „Pod wieczór niebo zasłoniły ciężkie 
chmury. Roz szalały się potężne burze z piorunami. [...] Nocą o godzinie 11.00 woda 
wystąpiła z brzegów rzeki; piwnice, izby, mieszkania zostały zalane, ulice zatopio-
ne. W niektórych miejscach wysoko spiętrzały się obalone drze wa i belki zerwa-
nych mostów; przerwane zostały wały, drogi i zagrody, łąki i pola znalazły się pod 
wodą. Duże fragmenty drogi do Kowar Górnych przestały istnieć, fundamenty wielu 
domów zostały podmyte, w przeciągu kilku minut waliły się mu rowane budynki. 
Pośród panujących ciemności i w gwałtownym deszczu sąsiedzi nie byli w stanie 
przyjść sobie z pomocą. Łoskot rwącej wody i szum padającego deszczu zagłuszały 
rozpaczliwe krzyki ludzi, których nie było jak ratować. Ruiny za walonych domów 
spiętrzały się na mostach, również na ulicach leżały wielkie kupy drewna, przez któ-
re nikt nie był w stanie się przedostać. Setki kamieni o wadze 15–20 cetnarów1 leżały 
na ulicach. Ważący 70 cetnarów głaz, znajdujący się obok górnej karczmy, przesunął 

1 1 cetnar = ok. 50 kg [Duży cetnar…].
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się o kilkaset kroków. Po północy woda poczęła lekko opadać. Dopiero następnego 
ranka ujrzano rozmiary szkód” [Eisenmänger 2011, s. 187–189].

Z relacji T. Eisenmängera wynika, że była to powódź błyskawiczna, czyli krót-
kotrwała, lecz gwałtowna powódź wywołana nawalnym opadem deszczu [Emer-
gency Events Database...; Piepiora 2012, s. 41]. Skutki tego zdarzenia uwiecznił  
F.A. Tittel na swoich akwafortach z 1810 roku, na których przedstawił zniszczenia 
przy Bramie Górnej [Zniszczenia przy Bramie Górnej…].

W wyniku tej powodzi w Kowarach zginęło 11 osób. Co najmniej 12 budyn-
ków zostało zniszczonych, a 46 – uszkodzonych. Zniszczeniu uległ odcinek drogi 
o długości ok. 1 km. Całkowita suma szkód wyniosła 109 496 talarów [Bugaj 1988,  
s. 116–118; Kapałczyński 1993, s. 26–29; Eisenmänger 2011, s. 26]. Udział procen-
towy strat w infrastrukturze miasta przedstawiono na rys. 3.

Ulice
11%

Majątek prywatny
55%

Budynki publiczne
mosty i wały

14%

Mury oporowe
20%

Rys. 3. Straty w infrastrukturze Kowar w wyniku powodzi w 1810 roku – udział procentowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eisenmänger 2011, s. 187–189].

Na likwidację strat przeznaczono łącznie 29 166 talarów, czyli niecałe 27% łącz-
nej wartości strat. Komisja usuwająca skutki powodzi, której członkiem był rządowy 
radca budowlany, ustaliła, że 18 uszkodzonych domów, zlokalizowanych tuż nad 
Jedlicą należy natychmiast wyburzyć, a nowe powinny być wybudowane dalej od 
rzeki. Odbudowę, która trwała do 1814 roku, sfinansowano z zapomogi króla Fryde-
ryka Wilhelma III (18 650 talarów) i zabranych datków (11 316 talarów) [Eisenmän-
ger 2011, s. 187–189; Bugaj 1992a, s. 10].

4. Powódź w 1897 roku

Kolejna niszczycielska powódź zdarzyła się w Kowarach jeszcze przed końcem 
XIX wieku. Relacje świadków z powodzi w nocy z 29 na 30 lipca 1897 przedstawia-
ły się następująco: „Deszcz lał strumieniami. Była to nieprawdopodobnie parna noc. 
Musiało być koło północy, gdy rozległy się niezwykłe dźwięki. […] Usłyszałem 
wówczas coraz silniejszy szum przepły wającej tuż obok budynku Jedlicy, przepla-
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tany tępymi uderzeniami głazów, które porwała rzeka, miotając je o mury oporowe. 
[…] Pomimo tego nie czułem większego niepokoju, gdyż podobne sytuacje już się 
zdarzały i kończyły się przeważnie niedogodnościami, zalaniem piwnic i innymi 
drobnymi niewygodami. Koło godziny 1.00 rozległa się syrena straży pożarnej, za-
głuszana chwilami przez głośny szum Jedlicy. Jednak ulice i brzegi Jedlicy pozostały 
puste. Nawet w najbardziej zagrożonych domach ludzie spokojnie spali. Gdy poczę-
ło świtać, ujrzano […] żółto-szare, spienione masy wody pędziły korytem rzeki, nio-
sąc belki, drzwi, deski, meble; miejscami wylewając […] zalewając ulice i chodnik – 
w tym momencie runął mały dom znajdujący się po prawej stronie i utonął w Jedlicy. 
Pozostała tylko niewielka reszta: jedna ściana z powiewającymi na wietrze firankami 
i rozrzuconymi sprzętami gospodarstwa domowego […] Szedłem dalej ulicą, brodząc 
w mule. Kamienny most […] pozostał nietknięty […] pozostałe po prostu zniknęły. 
W miejscu, gdzie odchodzi pierwsza ulica w kierunku dworca i Karpacza, woda roz-
myła nawierzchnię i podmyła mur oporowy. Ścinano drzewa owocowe, by zatrzymać 
wodę, która swój najwyższy stan osiągnęła między godziną czwartą a wpół do piątej 
[…] Jedlica rwała i szalała jeszcze w swoim starym korycie, jednak wyżłobiła sobie 
drugą odnogę. Z wielką siłą woda uderzała w położony nad brzegiem domek […] po-
rwała wreszcie dom, pozostawiając niewielką izdebkę, wdarła się na ul. Ogrodową, 
uderzyła w szkołę […] porywając jeden z pokoi mieszkania nauczyciela, pochłonę-
ła położony obok dom mistrza malarskiego oraz zniosła z powierzchni ziemi dom 
kupca Hentschela wraz z przydomowym ogródkiem […] Od Rynku płynie szeroką 
strugą płytka woda, wypływająca ze ścieżki prowadzącej do gospody ‘Pod Czarnym 
Koniem’, dokąd przedostała się z wyżej położonych terenów. Jakiż straszliwy widok 
przedstawiają oficyny domów położonych tuż nad wodą! Zbudowano je przeważnie 
tuż nad rzeką, niektóre sięgały ponad lustro wody. Zbliżając się ku nim, obok miejsc, 
gdzie wczoraj nieledwie stały małe, zadbane domki, spozieramy w otwarte resztki izb, 
warsztatów i magazynów […] W oficynie pewnego destylatora znajdowała się stajnia 
dla koni i mieszkanie woźnicy. Stajnię, konie, a także woźnicę porwała woda […] Jego 
zwłoki znaleziono w Łomnicy [kilkanaście kilometrów poniżej Kowar]. Zewsząd sły-
chać było wołania o ratunek i wrzaski przerażenia, jednak nie było możliwości dotar-
cia do nieszczęśników, gdyż nikt nie był w stanie opuścić podmywanych przez wodę 
domów. Rozbijano drzwi i wybijano okna, by ratować ludzi i dobytek – jedno znisz-
czenie powodowało kolejne, aż wreszcie ujrzano bezmiar katastrofy, która w przecią-
gu niewielu godzin, często w ciągu 10 minut, a czasami w mgnieniu oka nagle znisz-
czyła mienie i szczęście wielu rodzin” ([Friedlaender 1898]; tłum. za: [Pryll 2013]).  
T. Eisenmänger dodał: „Powódź w nocy z 29 na 30 lipca była gorsza od potopu z roku 
1810 […] Obraz spustoszeń sięgał Podgórza […] Oberwanie chmury, które musiało 
przejść nad grzbietem, gdzieś powyżej Okraju, wraz z padającym od wielu dni desz-
czem spowodowały, że strumienie i rzeka wystąpiły z brzegów, tworząc sobie nowe 
koryta, prowadzące wprost przez ludzkie domostwa i warsztaty […]” [Eisenmänger 

2011, s. 234–237].
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Z przytoczonych relacji wynika, że była to powódź opadowa. Latem 1897 roku 
wezbrania były skutkiem przedłużających się opadów deszczu, które objęły znaczne 
obszary Sudetów Zachodnich, w wielu miejscach wyznaczając rekordy dobowej wy-
dajności [Kasprzak 2010, s. 81–140]. W dorzeczu Bobru (dopływ Odry) uznano je za 
największe zdarzenia tego typu [Grześ, Rachocki, Rolka 1997, s. 367–389]. Z kolei 
w dorzeczu Łomnicy (dopływ Bobru), której Jedlica jest prawostronnym dopływem, 
spadło w ciągu doby 20 mln m3 (średnio 171 mm) [Czerwiński 1991, s. 85–104].

W wyniku powodzi w Kowarach zostało zniszczonych 4 km dróg i 29 budowli, 
uszkodzonych 15 budynków, zerwanych 21 mostów i od 800 do 900 metrów murów 
oporowych. Żywioł zalał kopalnie i zmył 5,5 ha użytków rolnych. Sam właściciel fa-
bryki porcelany ocenił swoje straty na ok. 105 tys. marek. Łączne straty oszacowano 
na 497 536 marek. Na likwidację szkód wydano w sumie 452 370 marek, czyli pra-
wie 91% łącznej wartości strat spowodowanych przez powódź błyskawiczną. W ra-
mach likwidacji skutków powodzi zabudowano koryto Jedlicy licznymi progami 
i tamami. Rzekę ujęto także w obmurowane koryto do 8 m głębokości [Bugaj 1992b, 
s. 4; Bugaj 1988, s. 118–122; Eisenmänger 2011, s. 237; Wratislaviae Amici…; Sa-
wicki 1997a, s. 16–17].

T. Eisenmänger tak oto przedstawił odbudowę: „Przy regulacji rzeki pod to-
pór trafiło niejedno ukochane przez właściciela drzewo. Z ciężkich, sześciennych 
kamieni wzniesiono dużym kosztem wysokie, mocne ściany koryta. Na miejscu 
zniszczonych powstały nowe, masywne mosty […] Po poszerzeniu koryta Jedlicy 
ul. Staszica zmieniła wygląd. Domy, które stały na prawym brzegu Jedlicy, zostały 
odkupione przez miasto i wyburzone. Znikły również dwa domy stojące pomiędzy  
ul. Staszica a szkołą ewangelicką”. Następnie zachwalał krótkookresowe efek-
ty likwidacji skutków powodzi: „Najlepszym dowodem na wspaniałą jakość owej 
drogiej regulacji rzeki przyniósł dzień 6 lipca 1899 r. Powódź tego dnia zniszczyła 
w wielu miejscach brzegi rzeki w Kowarach Górnych, a szczególnie na Podgórzu, 
jednak w środkowej i dolnej części miasta nie wyrządziła żadnych poważniejszych 
szkód” [Eisenmänger 2011, s. 238–240]. Godny uwagi jest fakt, że podobnie jak po 
powodzi w 1810 roku, miasto likwidowało domy znajdujące się zbyt blisko rzeki, 
przesiedlając ich mieszkańców.

5. Powódź w 1997 roku

Sto lat później, w lipcu 1997 wydarzyła się następna powódź. Świadek żywiołu,  
M. Jakubów, relacjonowała to zdarzenie następująco: „Tej lipcowej nocy nie zatrważały 
śpiących kowarzan huki niesionych przez wodę głazów i kamieni, przerażający szum 
rzeki niepokoił, ale był do zniesienia. Poziom wody podnosił się błyskawicznie. Po-
zamykane domy i wyludnione ulice spokojnie trwały, a Jedlica szalała. Dopiero nad 
ranem, kiedy świt odsłonił kurtynę ciemności, mieszkańcy zobaczyli to, co w nocy 
tylko słyszeli. W poniedziałek 7 lipca w strugach deszczu i w wodzie po kolana 
brnęliśmy do pracy, z dumą spoglądając na nurt Jedlicy, która wreszcie płynęła jak 
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przystało na wartką, górską rzekę. Większość z nas nie zdawała sobie sprawy z po-
wagi sytuacji dopóty, dopóki nie stanęła oko w oko z żywiołem [...] Ledwie życie 
w mieście zaczęło się normalizować, przyszła nowa fala. Wzruszenie i zdumienie 
malowały się na twarzach dyżurujących w sztabie osób, kiedy w nocy 19 lipca przy-
byli młodzi ludzie (również dziewczyny), oferując pomoc przy ładowaniu worków” 
[Jakubów 1997, s. 13]. K. Sawicki dodał: „Zakłady pracy w Kowarach zalane zosta-
ły przez powódź w różnym stopniu. Straty w nich są duże […] Powódź na Podgórzu 
wyrządziła olbrzymie szkody również w drzewostanie. Ucierpiało wiele drzew, dużo 
zostało przez wodę powalonych” [Sawicki 1997c, s. 2; Sawicki 1997b, s. 3].

Z przytoczonych relacji wynika, że była to powódź opadowa. Relacje świadków 
znajdują odzwierciedlenie w źródłach naukowych. M. Kasprzak zwrócił uwagę, że 
bezpośrednią przyczyną powodzi w 1997 roku były wilgotne lato i opady deszczu 
w dniach 5–9 lipca. W Kowarach zanotowano wtedy opad dobowy na poziomie 
100 mm [Kasprzak 2010, s. 81–140]. Powódź w lipcu 1997 roku, podobnie jak sto 
lat wcześniej, dotknęła całe dorzecze Odry [Słota (red.) 1999a] oraz w mniejszym 
stopniu dorzecze górnej Wisły [Słota (red.) 1999b].

W wyniku powodzi zniszczeniu w Kowarach uległo 29 domów, 21 mostów,  
14 km dróg. W większości budynków miasta woda stała w piwnicach. Cztery za-
kłady pracy zostały zalane w różnym stopniu. Zerwana została droga dojazdowa do 
sztolni nr 19 i 19a. Zniszczeniu uległo 50 przepustów i 9 mostów. Poważnie uszko-
dzone zostały mury oporowe. Odnotowano pokaźne straty w drzewostanie; 40 km 
dróg wymagało remontu, odbudowy czy modernizacji. W samej Fabryce Maszyn 
szkody wyniosły ok. 200 tys. zł [Jakubów 1997, s. 13; Sawicki 1997c, s. 2; Sawicki 
1997b, s. 3; Sawicki 1999, s. 2]. Łączne straty oszacowano na 1,38 mln zł2.
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Program Phare
45%

Kredyt Banku
Światowego

32%

Dotacja celowa z
rezerwy

budżetowej
19%

Rys. 4. Źródła finansowania naprawy szkód spowodowanych przez powódź w lipcu 1997 r. 
na obszarze gminy Kowary

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez Dolnośląski Urząd Woje- 
wódzki (DUW) we Wrocławiu.

2 Informacje udostępnione przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
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Na likwidację szkód wydano w latach 1997–1998 w sumie 2 485 759 złotych, 
czyli nieco ponad 180% łącznej wartości strat spowodowanych przez powódź. Środ-
ki przeznaczono m.in. na odbudowę zniszczonej infrastruktury i murów oporowych 
na Jedlicy, w tym w Kowarach Górnych i Podgórzu, nie wysiedlając jednak ludności 
i nie wyburzając budynków zlokalizowanych zbyt blisko rzeki3. Źródła finansowa-
nia zilustrowano na rys. 4.

6. Zakończenie

Analizując występowanie wybranych powodzi w przeszłości Kowar, można wysnuć 
następujące wnioski.

Ze względu na lokalizację badanej gminy w dolinie Jedlicy między masywa-
mi górskimi Karkonoszy i Rudaw Janowickich w Kowarach występują przede 
wszystkim powodzie opadowe (w tym błyskawiczne). Położenie miasta bezpośred-
nio u podnóża gór powoduje szybki napływ wody, przez co powodzie mają bardzo 
gwałtowny przebieg. Trzeba też zauważyć, że możliwości retencji nadmiaru wód są 
bardzo ograniczone, ponieważ w dolinie Jedlicy tereny, które mogą być w tym celu 
wykorzystane, znajdują się dopiero poniżej miasta.

Po każdym z analizowanych zjawisk odbudowywano zniszczoną infrastrukturę 
i regulowano Jedlicę. O ile sposób regulacji rzeki miejscami może budzić wątpliwo-
ści (np. między Podgórzem a Kowarami próg spowalniający nurt rzeki zlokalizowa-
no tak, że nadmiar wody wylewa się na drogę, zwiększając zagrożenie), o tyle warto 
zwrócić uwagę, że po powodziach w latach 1810 i 1897 miasto likwidowało domy 
znajdujące się zbyt blisko Jedlicy, przesiedlając mieszkańców. Nie uczyniono tego 
po powodzi w roku 1997.

Jest to tym bardziej zastanawiające, że po powodziach w latach 1810 i 1897 bra-
kowało środków na odbudowę (na likwidację skutków klęsk żywiołowych wydano 
odpowiednio: w 1810 roku niecałe 27% i w 1897 roku prawie 91% łącznej wartości 
strat), a po powodzi w roku 1997 rna usuwanie szkód wydatkowano (w latach 1997– 
–1998) aż 180% łącznej wartości strat, nie przesiedlając jednak miejscowej ludności.

Warto zwrócić także uwagę na fakt, że po kolejnych powodziach zwiększała się 
długość zniszczonych dróg – odpowiednio: ok. 1 km w 1810 roku, 4 km w 1897 
i 14 km sto lat później.

Wyciągnięte wnioski potwierdzają postawioną na wstępie niniejszego artykułu 
tezę, że przyrost długości zniszczonych dróg jest proporcjonalny do postępującego 
stopnia zainwestowania, co – zdaniem autorów – pokazuje, że im większe bogactwo 
społeczeństwa zamieszkującego obszar zagrożony powodzią, tym większe zagroże-
nie w przypadku nierespektowania ograniczeń wynikających z naturalnych uwarun-
kowań rozwoju.

3 Informacje udostępnione przez DUW we Wrocławiu.
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