
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 maja 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc mieszkańcy sołectwa Broszkowice w gminie Oświęcim, którzy od 

wielu lat bezskutecznie starają się o podniesienie i umocnienie wałów przeciwpowodziowych chroniących ich 

wieś przed zalaniem w razie powodzi. 

Pogarszająca się sytuacja Broszkowic jest doskonale znana władzom wojewódzkim z nader licznych pism 

kierowanych w tej sprawie do wielu urzędów i instytucji podległych Małopolskiemu Urzędowi 

Wojewódzkiemu w Krakowie. Przedmiotem starań mieszkańców Broszkowic jest inwestycja pn. „Rozbudowa 

prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 

0+447 w miejscowościach Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek)”. Rzeczona 

inwestycja ma na celu zabezpieczenie mieszkańców oraz pracowników lokalnych zakładów pracy przed utratą 

życia, zdrowia i mienia podczas powodzi, które regularnie nawiedzają te okolice. 

Od czasu katastrofalnej w skutkach powodzi w 2010 r. we wszystkich okolicznych miejscowościach wały 

zostały nadbudowane. Jedynie Broszkowice cały czas są pomijane i obecnie stanowią lokalizację najbardziej 

zagrożoną zalaniem, i to do wysokości 3 m domostw, jak wykazały niezależne symulacje. Co istotne,  

w miejscowości tej podniesiono wały na odcinku od strony Soły, gdzie nigdy nie było zagrożenia, natomiast 

od strony Wisły, gdzie wał jest najniższy, żadne inwestycje nie zostały wykonane i to pomimo faktu, że cała 

dokumentacja jest już gotowa, a długość oczekujących do nadbudowy wałów w stosunku do wykonanej już 

całości jest znikoma – chodzi o około 680-metrowy fragment wzdłuż Wisły i 400-metrowy przy Sole. 

Korespondencją z dnia 27 lutego 2017 r. zwróciłem się do wojewody małopolskiego o przedstawienie mi 

informacji w niniejszej sprawie. W piśmie z dnia 14 marca br. została mi udzielona obszerna odpowiedź, na 

podstawie której obecnie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie pomocy sołectwu Broszkowice 

w zakresie rozbudowy wałów powodziowych. Jak informuje mnie w swoim piśmie wojewoda małopolski, 

zarówno w roku 2016, jak i w 2017 r. podejmował on stosowne kroki w celu pozyskania środków 

finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostającej w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych  

i administracji, na realizację przedmiotowego zadania. Każdorazowo zabiegi te okazywały się nieskuteczne. 

Kwestia zabezpieczenia wałów Wisły i Soły w miejscowościach Broszkowice, Babice oraz Bobrek  

w powiecie oświęcimskim mieści się wśród trzech najpilniejszych zadań związanych z poprawą 

bezpieczeństwa powodziowego województwa małopolskiego, co zostało ujęte w piśmie wojewody do Pana 

Ministra z dnia 20 lutego 2017 r., znak WR.IV.6352.1.6.2017. 

Niniejszym, w ślad za staraniami władz wojewódzkich, apeluję do Pana Ministra o podjęcie wszelkich 

możliwych kroków w celu pomocy mieszkańcom Broszkowic. Proszę o poinformowanie mnie  

o perspektywach zakończenia tej wyjątkowo niepokojącej sytuacji. Nadmieniam, że sytuacja jest niezwykle 

pilna, o czym świadczą niedawne stany alarmowe na Wiśle w okolicach Broszkowic – groźba katastrofy 

powodziowej była nader realna. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 


