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Przygotowania budowy obwodnicy Zabierzowa należy rozpocząć w trybie pilnym - taka
decyzja ministra transportu Jerzego Polaczka dotarła wczoraj do wójta Zabierzowa Elżbiety
Burtan. Przyznaje ona, że pomógł w tej sprawie poseł Andrzej Adamczyk, który przewiduje,
że obwodnica za dwa lata będzie gotowa.
Było nerwowo
Radni Zabierzowa w lipcu uchwalili rezolucję, w której protestowali przeciwko umowie zawartej przez
przedstawicieli Skarbu Państwa z dyrekcją spółki Stalexport eksploatującą autostradę A-4. Rezolucję,
na prośbę radnego Kazimierza Czekają, podjął również sejmik wojewódzki. Wszyscy ubolewali, że
umowa nie pozwalała na wybudowanie planowanej od lat obwodnicy Zabierzowa. Mieszkańcy pytali:
dlaczego władze państwa godzą się na napędzanie klientów prywatnej firmie, która czerpie zyski z
płatnej autostrady A4 ich kosztem?
Obwodnica została umieszczona w planie zagospodarowania w 2003 roku, a rok później gmina zrobiła
studium wykonalności za 50 tys. zł. Potem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmawiała
budowy obwodnicy zasłaniając się tajnym załącznikiem do umowy zawartej miedzy koncesjonariuszem
autostrady firmą Stalexport a Skarbem Państwa. Chodziło o zapis, żeby zaniechać budowy
konkurencyjnych dróg krajowych w promieniu 30 kilometrów od A4. Możliwe były jedynie remonty
istniejących dróg, ale tak, by nie poprawiały ich przepustowości i nie skracały czasu podróżowania. W
innych przypadkach Skarb Państwa płaciłby koncesjonariuszowi autostrady odszkodowania.
Ból mieszkańców
Zabierzowianie oburzali się, że autostrada budowana z pieniędzy podatników zabezpiecza interesy
jednej firmy. Ubolewali, że ruchliwa droga krajowa, która biegnie.przez centrum gminy jest uciążliwa.
Długie szeregi aut, z dużą prędkością jadą ulicą, przy której toczy się codzienne życie. Mieszkańcy
muszą się dostosować do ruchu pojazdów, znosić huk i smród spalin.
Przyszła pomoc
Z taką sytuacją nie chciały się pogodzić władze Zabierzowa. Wójt Elżbieta Burtan poprosiła o pomoc
posła Andrzeja Adam-czyka, razem pojechali na rozmowę z generalnym dyrektorem dróg krajowych i
autostrad Zbigniewem Kotlarkiem.
- Zdecydowano wówczas o przygotowaniu decyzji środowiskowych. Poseł Adamaczyk złożył w tej
sprawie interpelacje w Sejmie. Nie spodziewałam się tak szybko radosnej informacji. Dla mnie i
mieszkańców to bardzo ważna inwestycja - cieszy się wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan.
Poseł Adamczyk wraz z posłanka Beatą Szydło prosili o upublicznienie tajnego załącznika (który nie
pozwalał na budowę dróg alternatywnych) do umowy z koncesjonariuszem autostrady.
- Proponowaliśmy ministrowi Polaczkowi zlecenie ekspertyz prawnych tego załącznika. Po wykonaniu
ekspertyz minister zdecydował, żeby w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Zabierzowa, w trybie
pilnym, rozpocząć przygotowania do budowy obwodnicy - powiedział poseł Andrzej Adamczyk.
Obwodnica o długości 6,8 km zostanie wpisana na krajową listę obwodnic 1 uwzględniona w budżecie
państwa na przyszły rok. Wjazd będzie w sąsiedztwie Węzła Radzikowskiego, za wjazdem na drogę
powiatową w kierunku Brzezia i Więckowic, wylot będzie w Kochanowie. Koszty opracowania
dokumentacji projektowej do wykonania obwodnicy szacuje się na około 3 min zł. Wykup terenów i
realizacja budowa to zadania GDDKiA.
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