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lipca 2001 roku na d³ugo pozostanie w pamiêci mieszkañców Gdañska. Oko³o godz. 17 rozpoczê³y siê
opady deszczu, które ju¿ po godzinie sparali¿owa³y ruch w czêci miasta.
Szacuje siê, i¿ w pamiêtny poniedzia³ek w ci¹gu piêciu godzin spad³o 127 l/m
kw. wody, co stanowi 20 proc. redniego
opadu rocznego. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 50 lat
nie notowano w Trójmiecie takich opadów. Kana³ Raduni zosta³ wiêc obci¹¿ony 3,5-4 mln metrów szeciennych wody.
Kiedy opady zaczê³y siê
nasilaæ, na wêle wodnym w
Pruszczu Gdañskim, rozdzielaj¹cym przep³yw rzeki Raduni na stare, w³aciwe koryto Raduni i kana³, zosta³ zamkniêty jaz, a tym samym dop³yw wody do kana³u w celu
skierowania wód p³yn¹cych
od strony Pruszcza Gdañskiego do koryta Raduni. Mimo
to woda w kanale - na skutek
sp³ywu wód opadowych z terenu górnego tarasu - zaczê³a
gwa³townie przybieraæ. Iloæ prowadzonej wody, przy uwzglêdnieniu dop³ywów
poprzecznych (o charakterze górskim)
przyczyni³a siê do przerwania w czterech
miejscach, oko³o godz. 18, prawego wa³u
przeciwpowodziowego - pocz¹tkowo na
wysokoci ul. Gocinnej, póniej na wysokoci ul. Serbskiej, ul. Trakt w. Wojciecha 309 i ul. Trakt w. Wojciecha 450.
Zalany zosta³ obszar pomiêdzy Traktem w. Wojciecha a torami kolejowymi
relacji Gdañsk - Tczew. Woda przedosta³a siê w rejon ulic: Niegowskiej, Lipce,
¯u³awskiej, zalany zosta³ tak¿e obszar
ulic: Równa, G³ucha, Przy Torze oraz
osiedle w. Wojciech.
Najszybciej woda zniszczy³a budyn-

ki mieszkalne przy Trakcie w. Wojciecha 309-312.
Deszcz ponadto wymy³ skarpy torowiska kolejowego na dojedzie do stacji
kolejowej Gdañsk G³ówny, przy skrzy¿owaniu ul. Kartuskiej z torami.
Na skutek du¿ego nap³ywu wody z
górnej zlewni Niedwiednik, Morena,
Matarnia oko³o godz. 0:45 rozmyta zosta³a zapora czo³owa na zbiorniku Srebrzysko. Woda wyp³ywaj¹ca ze zbiornika z impetem ruszy³a w dó³ Wrzeszcza

porednictwem Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego cz³onkom
Prezydium Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego z poleceniem stawienia siê w trybie natychmiastowym przy
ul. Sosnowej 2 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Kierownictwo nad akcj¹ ratownicz¹ i
obron¹ cywiln¹ przej¹³ wojewoda pomorski Tomasz Sowiñski, za miastu powierzono zabezpieczenie socjalno - bytowe
prowadzonej akcji. Od pocz¹tku jej trwania prowadzona by³a ewakuacja ludnoci. Tereny zagro¿one opuci³o oko³o 2000
osób, w tym oko³o 650 z nich
zosta³o przekwaterowanych
do miejsc tymczasowych
przygotowanych przez miasto. Ewakuowani zostali rozmieszczeni m.in. w szko³ach
podstawowych, koszarach,
noclegowni w Nowym Porcie, punkcie PCK przy ul.
Hallera, internacie w Rusocinie, w Liceum Muzycznym
oraz w akademikach Politechniki Gdañskiej.
Rano przyst¹piono do likwidacji wyrw
w wale Kana³u Raduni. Do godzin popo³udniowych zabudowano wyrwê na wysokoci Traktu w. Wojciecha 309. Przyst¹piono te¿ do spuszczania nadmiaru
wody ze zbiorników na Potoku Jelitkowskim. Poniewa¿ hipermarket Geant
opró¿ni³ swoje zbiorniki retencyjne podjêto decyzjê (godz. 10:20) o maksymalnym spuszczeniu wody na terenie ZOO,
celem przygotowania zbiorników do
przejêcia zwiêkszonego przep³ywu.
Fot. Wojciech Jakubowski/KFP
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podmywaj¹c ulice i domy wzd³u¿ potoku (ul. Lelewela i Gra¿yny). Uszkodzone ponadto zosta³y domy przy al. Grunwaldzkiej 166, 168, ul. Aldony 5 i 6.
Oko³o godz. 4:10 nast¹pi³o skierowanie wód Kana³u Raduni do rzeki Raduni
na granicy miasta Gdañska i Pruszcza.
W Oliwie wyst¹pi³a woda z koryta
Potoku Jelitkowskiego. Przy takim sp³ywie wód zagro¿one by³y groble czo³owe
zbiorników wodnych i mosty. Okresowo
zosta³ wstrzymany ruch drogowy na ul.
Spacerowej. Zalane zosta³y tereny w rejonie ul. Bursztynowej, Jelitkowskiej i
B³êkitnej.
Informacja o sytuacji meteorologicznej oko³o godz. 17 zosta³a przekazana za

Od godzin wieczornych w rodê 11 lipca kierowanie ca³oci¹ akcji ratowniczej
zosta³o przekazane prezydentowi Gdañska, Paw³owi Adamowiczowi.
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