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W związku ze złożoną przez Pana petycją w sprawie wykonania koncepcji zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Sołectwa Krzyżanowice jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni treścią 

zawartą w tej petycji. Na podobnej treści pismo udzieliłem już Panu odpowiedź w dniu 

13.10.br,  pismo nr: RŚ 6321.4.2021, w którym jasno i zrozumiale były wytłumaczone kwestie 

ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Krzyżanowice i nie tylko. W piśmie tym 

informowałem również, że bezpośrednio po nawałnicach w maju br. zleciliśmy odpowiednim 

fachowcom z dziedziny hydrologii oraz budowy urządzeń wodnych i przeciwpowodziowych, 

cytuję: „opracowanie założeń, możliwości i koncepcji dodatkowych zabezpieczeń przeciw 

powodziowych w zlewnii Krzyżanowice i Nowa Wioska oraz w Owsiszczach”. 

Więc nie rozumiem dlaczego prosi Pan „o natychmiastowe wykonanie koncepcji 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego sołectwa Krzyżanowice”, skoro wcześniej 

informowaliśmy o podjętych w tym zakresie działaniach. Poza tym sołectwo Krzyżanowice 

od lat posiada opracowaną koncepcję powodziową, a zlecone w maju prace miały na celu 

uzyskanie odpowiedzi co jeszcze dodatkowo można zrobić aby cały system uszczelnić. 

Nie wiemy skąd powziął Pan informację o braku suchego polderu od strony ul. Moniuszki 

skoro generalnie ulica ta nie ma żadnego znaczenia w kwestii ochrony powodziowej sołectwa. 

Położona jest na przewyższeniu dwóch zlewni, a nie w ich dolinach, w których można 

ewentualnie przechwycić fale powodziowe. Poza tym jesteśmy świadomi i nie trzeba nam 

przypominać jaką zawartość powinny zawierać poszczególne dokumenty oraz jakie kroki 

powinniśmy dokonać aby zapewnić odpowiedni komfort życia mieszkańcom Gminy. 

Jednocześnie przypominam, że fachowcy, których sprowadził Pan do Krzyżanowic 

na spotkanie z kilkoma mieszkańcami sołectwa, stwierdzili, podobnie jak każdy hydrolog, 

że żadne, podkreślam żadne urządzenie wybudowane w celu ochrony przeciwpowodziowej nie 

gwarantuje 100% ochrony. Natura zawsze kieruje się swoimi prawami i prędzej czy później 

przypomina o swojej sile. Opady, które zdarzyły się 12 i 13 maja br. były w naszym rejonie 

bardzo obfite- największe od kilkudziesięciu lat, a ich intensywności nie da się przewidzieć! 

To jednak pomija Pan w swoich wystąpieniach. Podobnie jak kwestię, że jedną z głównych 

przyczyn podtopień jest działalność rolnicza, tj. uprawa na nachyleniach roślin po których 

swobodnie i bez ograniczeń spływa błotna masa. W głównej mierze jest to uprawa kukurydzy, 
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której w tym roku obserwujemy duże nasilenie w tych zlewniach, co zadziwiło wszystkich 

fachowców analizujących zlewnie.  

Naszym zadaniem jest podejmowanie takich działań aby skutki anomalii pogodowych były jak 

najmniej uciążliwe dla mieszkańców. To czynimy od lat, co również wskazywałem 

w poprzednim piśmie, wydatkując środki w ostatnich latach tylko w zlewni Krzyżanowice  

na kwotę prawie 2 mln zł, oraz kilka kolejnych milionów złotych w całej Gminie. Tak więc 

nie wydatkujemy środków budżetowych jedynie na ścieżki rowerowe, ale staramy 

się inwestować w każdej dziedzinie, za którą odpowiada Gmina.  

Reasumując kolejna koncepcja ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Krzyżanowice została 

opracowana i w chwili obecnej trwają dalsze prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

powodziowego sołectw naszej Gminy, w tym również odbudowa uszkodzonej infrastruktury 

przeciwpowodziowej, wydatkując na ten cel znaczne środki pozyskane oraz angażując własne 

środki budżetowe. Staraliśmy się i nadal staramy mieszkańcom zapewnić maksimum 

bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa powodziowego, dlatego też nasze działania 

są wielowątkowe i o ile uzyskają akceptację i zrozumienie Władz nadrzędnych, to mamy 

nadzieję osiągniemy zamierzony cel.  
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Otrzymują: 

1.Adresat, 

2. A/a. 

 
Opracował: Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 
A. Cwik. Tel. 32-419 40 50 wew. 133, srodowisko1@krzyzanowice.pl 


