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Paczółtowice

Do pól golfowych z rezerwy

Z archiwum Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach Pod
drogą poprowadzone będą rury kanalizacyjne
Jeszcze

w tym roku w gminie Krzeszowice na
dawnym szlaku królewskim tzw. Olkuśnicy zbudowana zostanie droga powiatowa łącząca
Paczółtowice z miejscowością Dębnik.
Budowę drogi rozpoczął ponad 10 lat temu poprzedni administrator - Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w
Krakowie. Jednak - ze względu na protesty właścicieli sąsiadujących z drogą działek - nie została zakończona.
Nie chcieli oni sprzedać fragmentów pól niezbędnych do wybudowania drogi, stanowiącej teŜ dojazd do
odwiedzanych przez wielu turystów pól golfowych. Doraźnie utwardzano drogę kamieniami, jednak w
deszczowe dni trudno było po niej jeździć, ze względu na tworzące się błotniste koleiny.
Po reformie administracyjnej w 1998 r. i utworzeniu powiatów drogę tę w administrację przejął Zarząd Dróg
Powiatu Krakowskiego w Krakowie, jednak i jemu nie udało się pozyskać terenów wystarczających pod
budowę.
Teraz skorzystano z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, pozwalającej na wywłaszczenie właścicieli w przyspieszonym trybie w przypadkach powstawania
obiektów uŜyteczności publicznej. Nie zrobiono tego wcześniej, poniewaŜ ustawa obejmowała tylko drogi
krajowe - niedawno została jednak znowelizowana i jej działanie rozszerzono na drogi wojewódzkie,
powiatowe i gminne.
Wyznaczono juŜ pas nowej drogi i rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy. - To waŜna dla mieszkańców
i turystów inwestycja, o którą zabiegaliśmy od lat. W połowie finansowana jest z budŜetu państwa, który
przeznaczył na budowę 2,1 mln zł - informuje wicestarosta Andrzej Furmanik. Pieniądze te pochodzą z
rezerwy państwowej, przeznaczonej na dokończenie zadań rozpoczętych przed reformą administracyjną. W
tym czasie WDDM prowadził wiele inwestycji drogowych. - Z tych funduszy w powiecie krakowskim w 2000 r.
w połowie sfinansowano budowę mostu w Tenczynku oraz rok później - częściowo - wiaduktu nad torami
kolejowym w Rudawie - mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie Jacek Gryga.
Na inwestycję w Paczółtowicach powiat przeznaczył takŜe 2,1 mln zł. Obejmie ona m.in. wyłoŜenie drogi
nawierzchnią asfaltową, budowę wzdłuŜ niej systemu odwodnieniowego i około 200-metrowego odcinka
chodników w centrum wioski, przy Zespole Placówek Oświatowych i kościele parafialnym. Będą one
zbudowane przy udziale gminy Krzeszowice, która dofinansuje całe przedsięwzięcie kwotą 200 tys. zł. - Nasz
udział obejmie takŜe budowę w tym rejonie kanalizacji sanitarnej, która poprowadzona będzie pod drogą.
Uzgodniliśmy to z władzami powiatu, Ŝeby w przyszłości podczas kanalizowania Paczółtowic nie rozkopywać
drogi - powiedział wiceburmistrz Krzeszowic Andrzej śbik. Obecnie do Funduszu Spójności przygotowywane
są wnioski na kanalizacyjne inwestycje w gminie.
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