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Wola Radziszowska  29.07.2010 r. 

 

Małopolski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych 

ul. Szlak 73 

31-153 Kraków 

 

Dot.: oczyszczenia i regulacji koryta rzeki Cedron. 

W związku z olbrzymimi zniszczeniami koryta rzeki Cedron przepływającej przez Wolę 

Radziszowską w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku Stowarzyszenie Miłośników 

Doliny Cedronu, Sołtys wsi Wola Radziszowska oraz mieszkańcy Woli Radziszowskiej 

zwracają się z prośbą o szybkie podjęcie prac mających na celu oczyszczenie koryta rzeki 

z powalonych drzew oraz innych śmieci naniesionych przez wodę. 

W wyniku niszczącego działania fali powodziowej koryto rzeki jest zarzucone kłodami 

drzew, zniszczone i osunięte brzegi wraz z podmytymi korzeniami stwarzają przeszkody 

tamujące swobodny przepływ wody. W czasie ostatniej powodzi (podobnie jak w latach 

poprzednich) zalaniu i zniszczeniu uległo kilkadziesiąt domów mieszkańców wsi, zalane 

zostało centrum wsi z kościołem i Domem Ludowym, zalane i zniszczone zostały boiska 

sportowe; regularnie zalewana jest droga powiatowa przechodząca przez Wolę Radziszowską, 

co z kolei uniemożliwia dojazd, w razie potrzeby, karetki pogotowia czy też pojazdów Straży 

Pożarnej, stwarzając tym samym realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Woli 

Radziszowskiej.  

Nawet niewielkie opady powodują obecnie szybkie podnoszenie się poziomu wody w rzece 

(jak w dniach 27/28 lipca br.).  

Nadmieniamy również, że pomimo licznych powodzi nawiedzających w ostatnich 

latach dolinę Cedronu (duże powodzie w latach 1997, 2001, 2007, 2010  oraz liczne 

podtopienia) w korycie  Cedronu przepływającego przez Wolę Radziszowską nie było 

prowadzonych żadnych prac konserwacyjnych. Niewielkie wzmocnienia brzegów faszyną 

(witki z nieokorowanej wierzbiny) zostały całkowicie zniszczone wskutek powodzi 2010 

roku, a jedynym widocznym rezultatem tych prac jest zarośnięte wierzbą koryto rzeki. 

Dlatego domagamy się przeprowadzenia prac oczyszczających koryto rzeki jeszcze przed 
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jesienią i zimą, żeby umożliwić swobodne spłynięcie kry lodowej (nie dopuścić do 

utworzenia zatorów lodowych) i tym samym uchronić mieszkańców przed kolejną powodzią. 

Jednocześnie ponownie  prosimy o uwzględnienie w planach na najbliższy okres  

kompleksowej regulacji całego koryta rzeki Cedron (problem poruszany przez mieszkańców 

Woli Radziszowskiej w poprzednich latach  -  bez rezultatu). Prace na niewielkich odcinkach 

zostały całkowicie zniszczone przez obecną powódź. Dlatego konieczna jest kompleksowa 

regulacja koryta rzeki, pogłębienie, poszerzenie i wyprostowanie zakoli rzecznych (tam, gdzie 

jest to możliwe),  gdyż tylko całościowa regulacja uchroni mieszkańców Woli, ich zdrowie 

i mienie, przed kolejną powodzią, a jednocześnie spowoduje, że pieniądze wyłożone na prace 

regulacyjne nie zostaną zmarnowane. 

Mamy nadzieję, że jako mieszkańcy nie będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich 

praw do godnego, normalnego życia, na drodze postępowania sądowego. Sytuacja obecna, 

gdzie dwudniowe opady stanowią zagrożenie ponownego zalania, niszczenia naszego 

dobytku, są źródłem stanów depresji i lęków poważnie zagrażających naszemu zdrowiu 

i życiu, braku możliwości wykonywania pracy (w trakcie powodzi miejscowość jest odcięta, 

a wiele posesji i domów całkowicie oblanych wodą) nie może mieć miejsca. Nie chcemy 

występować z pozwem zbiorowym wobec organów administracji odpowiedzialnych za 

zaniedbania i szkody które ponosimy. Pisma w powyższej sprawie wysyłamy od 1997r 

(dostępne w naszym archiwum) tj. 13 lat.  Wierzymy, że ten monit będzie ostatnim, który 

doprowadzi do regulacji sytuacji w dolinie rzeki Cedron i pozwoli na  godne życie 

mieszkańców naszej, historycznej, zabytkowej miejscowości.  

Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o terminie oczyszczenia koryta rzeki 

i o decyzjach dotyczących kompleksowej regulacji rzeki Cedron. 

Z  poważaniem: 

Prezes 

Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu 

Halina Buchowska 

Pismo podpisali: 

Ks. Prałat Józef Kania Proboszcz Parafii w Woli Radziszowskiej 

 Sołtys wsi Witold Grabiec 

Prezes P.K.S Cedronka Stefan Jezioro 

Prezes OSP w Woli Radziszowskiej Grzegorz Machnik  

Naczelnik OSP w Woli Radziszowskiej Ryszard Chromy 

 

  


