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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SPRAWOZDAWCZEGO
ZA ROK 2015
W SOŁECTWIE DZIĘGIELÓW
Dnia 1 marca 2016 roku w sali OSP Dzięgielów odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane
na godz.17:00. Z uwagi na brak quorum mieszkańców niezbędnego do prawomocności
podejmowania uchwał (111 osób), sołtys pan Zbigniew Krzemień, ogłosił II-gi termin zebrania na
godz.17:15.
W trakcie oczekiwania na II termin głos zabrał były sołtys p. Werner Zając i przekazał obecnemu
Sołtysowi flagę Powiatu Cieszyńskiego, którą sam otrzymał w trakcie pełnienia swojej funkcji.
W zebraniu uczestniczyło 64 mieszkańców oraz 6 osób z zewnątrz /goście/- listy obecności stanowią
załącznik do protokołu.
ad.2/ Sołtys p. Zbigniew Krzemień stwierdził, iż Zebranie Wiejskie jest prawomocne.
ad.3/Rozpoczęcia Zebrania dokonał sołtys p. Zbigniew Krzemień, który powitał zebranych
mieszkańców Dzięgielowa, członków Rady Sołeckiej oraz przybyłych gości w osobach; wójta
Gminy Goleszów p. Krzysztofa Glajcara, Przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Koneckiego,
Radnych Gminy Goleszów Marka Cywki i Janusza Kożdonia, kierownik Referatu Komunalnego p.
Lidii Poniatowskiej, Radnego Powiatu Cieszyńskiego p. Jarosława Bodaka i 2 przedstawicieli
Komendy Policji w Ustroniu – dzielnicowych gminy Goleszów Roberta Miklera oraz Roberta
Kurduna, księdza Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej Dariusza Kowali.
Przywitał też przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na terenie wsi: dyrektor Szkoły
Podstawowej p. Katarzynę Bogdał, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Gertrudę Proksa,
prezesa Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa p. Tadeusza Sztefkę, przełożoną Żeńskiego
Diakonatu Eben-Ezer s. Ewę Cieślar a także prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Jacka Kleina oraz
sołtysa seniora Wernera Zająca.
ad.4/
Na przewodniczącego Zebrania Sołtys zgłosił własną osobę. Innych propozycji nie było. Następnie
odbyło się głosowanie nad przyjęciem kandydata na przewodniczącego Zebrania.
Uczestnicy przyjęli jednogłośnie osobę sołtysa p. Zbigniewa Krzemienia na przewodniczącego
Zebrania,
przy zero- przeciw i zero – wstrzymujących się uczestników zebrania.
ad.5/
Na funkcję protokolanta Sołtys zaproponował Ludwikę Czyż. Do Komisji Uchwał i Wniosków
przewodniczący Zebrania podał Katarzynę Bogdał oraz radnego sołeckiego Jerzego Franka. Osoby
wyraziły zgodę na przyjęcie tych funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Nastąpiło głosowanie
mieszkańców nad przyjęciem do poszczególnych funkcji zaproponowanych osób.
W wyniku głosowania osoby: Ludwika Czyż– jako protokolantka oraz Katarzyna Bogdał i Jerzy
Franek- do Komisji Uchwał i Wniosków, jednogłośnie zostały przyjęte przez uczestników
Zebrania,
przy zero- przeciw i zero – wstrzymujących się uczestników zebrania.
ad.6/
Przewodniczący przedstawił porządek Zebrania
1/ otwarcie Zebrania
2/ sprawdzenie obecności – określenie prawomocności obrad
3/ rozpoczęcie zebrania i powitanie gości
4/ wybór przewodniczącego Zebrania
5/ wybór Protokolanta oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków
6/ przedstawienie i zatwierdzenie porządku
7/ sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2015 i informacja o realizacji uchwał i
wniosków z Zebrania Wiejskiego z 13 marca 2015 roku.
8/ dyskusja nad sprawozdaniem oraz głosowanie o jego przyjęciu

9/ przedstawienie planu działań na rok 2016
10/ wystąpienia przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń
11/wystąpienie Wójta Gminy Goleszów
12/ sprawy bieżące, wolne wnioski, informacje, dyskusja nad wystąpieniami, planem i zamierzeniami
– precyzowanie wniosków i uchwał
13/ przyjęcie uchwał i wniosków przez głosowanie
14/ zakończenie Zebrania.
W wyniku głosowania porządek Zebrania został przyjęty bez uwag jednogłośnie,
przy zero- przeciw i zero – wstrzymujących się uczestników zebrania.
ad.7/
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2015 i
informację o realizacji uchwał i wniosków z Zebrania Wiejskiego z 13 marca 2015 roku – stanowi
załącznik do protokołu Zebrania
ad.8/
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nikt nie zabrał głosu. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2015 zostało przyjęte i
zatwierdzone jednogłośnie,
przy zero- przeciw i zero – wstrzymujących się uczestników zebrania.
ad. 9/
Przewodniczący przedstawił plan pracy Rady Sołeckiej na rok 2016, a w nim:
- realizacja uchwał i wniosków ZW,
- dążenie do kontynuacji prac drzewiarskich /przycinki, wycinki, czyszczenie rowów z samosiewów/,
- wytyczenie spacerowej pętli dzięgielowskiej,
- poprawa estetyki naszego sołectwa,
- dążenie do zacieśniania współpracy różnych naszych organizacji,
ad.10/
Jako pierwsza głos zabrała dyr Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie p. Katarzyna Bogdał.
Zapoznała mieszkańców z zakresem robót, jakie wykonano w ramach remontu szkoły w 2015 r
wartości ok.700 tys. zł.
Remont obejmował :
1/wymianę tynków wewn. na ścianach
2/wymianę instalacji elektrycznej i założenie instalacji hydrantowej p-poż
3/wymianę sufitów na podwieszone
4/odnowienie parkietów
5/założenie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
6/ wymianę stolarki drzwiowej w całym budynki
7/ odwodnienie fundamentów północnej cz. budynku
W 2016 roku realizowany będzie II etap kapitalnego remontu, w ramach którego zaplanowano
adaptację przewiązki i nieużytkowanego strychu na:
1/ pracownię informatyczną
2/multimedialną bibliotekę
3/gabinety dla specjalistów- logopedy i pedagoga.
P. dyr podziękowała za wsparcie w czasie remontu.
Następnie zabrała głos przewodnicząca KGW p. Gertruda Proksa. Poinformowała , że 2526 czerwca w Dzięgielowie odbywać się będą uroczystości i spotkania na szczeblu wojewódzkim,
związane z jubileuszem 150- lecia KGW w Polsce. Na scenie, w kolejne 2 dni przedstawią program
artystyczny odpowiednio -25 i 26 zespołów. Imprezie towarzyszyć będą wystawy dorobku kół KGW
z 6 powiatów. Pani przewodnicząca zaprosiła do wzięcia udziału w uroczystościach oraz poprosiła o
pomoc w postawieniu 2 namiotów na terenach CMiE.

Siostra Ewa Cieślar, przełożona Żeńskiego Diakonatu Eben-Ezer, podziękowała za obcięcie
drzewostanu i naprawę oświetlenia na ul. Kulisza. Poinformowała, że 18 września odbędą się
jubileuszowe uroczystości Diakonatu.
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa p. Tadeusz Sztefka poinformował
zebranych o stworzeniu programu imprez i spotkań organizowanych przez wszystkie organizacje i
instytucje Dzięgielowa w 2016 roku. Program ten będzie można śledzić na stronie internetowej
www.dziegielow.org.pl.
Ponadto zapoznał z działaniami organizacji zaplanowanymi na 2016 roku, a to:
1/Jesień w Dzięgielowie, w tym Bike-Cross- wyścig na rowerach górskich,
2/Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej z Turniejem Piłki Siatkowej o Puchar
Stowarzyszenia,
3/Spotkania pt. „Ciekawe osobowości rodem z Dzięgielowa”,
4/,,Wystawa Wystaw” – na uroczystościach 150 lecia KGW
Prezes OSP p. Jacek Klein poinformował zebranych, że w 2015 roku dokończono II-gi etap
montażu instalacji ogrzewania remizy- finansowany przez Urząd Gminy. W planach na 2016 rok
OSP jest m.in.:
1/dokończenie placu manewrowego obok remizy,
2/ adaptację pomieszczenia na nową kuchnię oraz
3/ stworzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej
Dzielnicowy naszego sołectwa p. Robert Mikler zapoznał zebranych ze statystyką stanu
bezpieczeństwa Gminy Goleszów, w tym rozboje, bójki, włamania i kierowanie pojazdami po
spożyciu alkoholu.
ad.11
Wójt Gminy Goleszów p. Krzysztof Glajcar w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim
za zaangażowanie w prace, które służą nam wszystkim, z prośbą o dalsze. Szczególne podziękowania
skierował do Sołtysa wsi i Rady Sołeckiej za ogół działań oraz do Radnych Gminy Goleszów z
naszego sołectwa za zaangażowanie. Omówił też stan finansów Gminy Goleszów oraz planowane
inwestycje, głównie remonty dróg : ul.Kojkowicka, ze środków programu transgranicznego Pl-Cz
oraz partycypowanie w remoncie drogi powiatowej Puńców-Dzięgielów Zamek dł. 5,9 km ( jest
gotowy projekt) z realizacją w 2017 roku oraz remont ul. Grabowej również w 2017 roku. Wójt
podziękował również firmom z Dzięgielowa- Gardenus p. Zbigniewa Krzemienia i ZUiUZ p.
Jerzego Franka za pomoc w wycince i pielęgnacji drzewostanu we wsi wzdłuż ulic gminnych.
Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez p. Wernera Zająca dotyczące planowanych zmian
w opiece nad cmentarzem komunalnym w Dzięgielowie opisując ich charakter i zakres.
Zebrani mieszkańcy oklaskami podziękowali p. Janowi Kobieli za wzorową pracę przy utrzymaniu
terenu cmentarza.
ad.12/
W sprawach bieżących i wolnych wniosków głos zabrali :
1/P. Sebastian Wysogląd – zrealizować remont/budowę/ ul. Dębowej. Stała się całkowicie
nieprzejezdna dla samochodów osobowych. Nawet dla piechura jest niebezpieczna, z uwagi na
bardzo głębokie koleiny i brak jakiegokolwiek odwodnienia. Wójt odpowiedział, że nie jest
uregulowana sprawa własności tej drogi ( na odcinku graniczącym z pastwiskami dawnej spółki
pastwiskowej ), a remontować można tylko drogi będące własnością gminy. Do dyskusji włączył się
p. Janusz Staszewski i zapytał, czy możliwy jest remont tej drogi z funduszu w ramach tzw. ,,dojazdu
do pól ''.Wójt odpowiedział, że nie ma już takich funduszy.
2/P. Jan Kocyan- przesunąć tablice informacyjne na skrzyżowaniu ulic Kulisza – Lipowa, gdyż
zasłaniają widoczność w czasie wyjazdu z ul. Kulisza
3/ założyć oświetlenie na skrzyżowaniu ul.Ogrodowej i Poprzecznej- niebezpieczny rów
4/ utwardzić kamieniem nawierzchnię krótkiego odcinka drogi łączącej ul. Polną ze Spacerową w
Puńcowie
5/P. Adam Kupka – nadać ulicy Akacjowej rangę drogi z pierwszeństwem przejazdu w stosunku do
ul .Poprzecznej /niebezpieczeństwo zdarzeń drogowych, wypadków,
6/ P. Grażyna Ostruszka zgłasza wniosek w imieniu własnym i mieszkańców lewego brzegu
Puńcówki o realizację budowy wodociągu.

7/P. Jan Gluza – zgłasza wniosek budowy mostu nad Puńcówką na ul. Spacerowej oraz
8/ konserwacji stalowych elementów kładki dla pieszych ( niebezpieczeństwo katastrofy jako efekt
postępującej korozji ceowników – elementów nośnych kładki) na ul. Spacerowej
9/P. Janusz Staszewski – wnioskuje o uzupełnienie ul. Górnej w poprzeczne odwodnienia
10/P. Grzybowski – wnioskuje o awaryjne utwardzenie kamieniem 300 m odcinek ul.Kojkowickiej
przy granicy – brak dojazdu do zabudowań
11/P. Bronisław Wojnar- wnioskuje o budowę odprowadzenia wód z rowu przy ul. Słonecznej z
rowem przy ul. Cieszyńskiej. Brak połączenia rowu z ul. Słonecznej z rowem przy ul. Cieszyńskiej
skutkuje w czasie opadów zalewaniem upraw na polu p. Ewy Raszyk.
12/ P. Krystyna Zorychta- zgłasza następujące wnioski ; zainstalowania oświetlenia 2-óch mostów na ul. Kościelnej i ul. Rolniczej z uwagi na bezpieczeństwo poruszania się nocą i i zmierzchu.
13/zamontowania barierek ochronnych wzdłuż Puńcówki na ul. Kościelnej ( wzorem barierek na ul.
Spacerowej)
14/ spowodować usunięcie bardzo niebezpiecznych drzew, podmytych przez wody rzeki Puńcówki
na ul. Kościelnej
15/P.Janusz Kożdoń -wnioskuje kontynuowanie budowy instalacji oświetlenia ulicznego ul.
Kamiennej oraz oświetlenia przystanku autobusowego Zimne Wody ( jedyny bez oświetlenia
przystanek w Dzięgielowie ) oraz
ująć wszystkie niezrealizowane wnioski z ub. roku a są to:
16/Kontynuować wycinki i przycinki drzew wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na terenie wsi,
mających wpływ na bezpieczeństwo na drogach
17/Podjąć ponowne starania o fundusze na realizację budowy boiska sportowego ze sztuczną
nawierzchnią k/szkoły
18/ Wykonać oświetlenie drogowe: ul. Cieszyńska, ul. Lipowa, ul. Pasieczna + dokończenie
ul. Stroma
19/wykonać zabezpieczenie otwartego rowu na zakręcie obok posesji p. Szlauera, ul. Pasieczna –
Leszna-Dzięgielów
20/Zajęcie się porządkiem i estetyką posesji, które przypominają dzikie wysypiska śmieci,
a szczególności przy ul. Słonecznej i Miodowej.
21/ Prowadzić stałą kontrolę i udrażnianie rowów przy drogach gminnych
22/Wykonać oświetlenie ul. Miodowej, Górnej i Spacerowej.
23/ Monitować regulację Puńcówki przy ul. Kościelnej i dalej z biegiem rzeki
24/Monitować do PKP o rekonstrukcję przejazdu przez tory kolejowe na ul. Spokojnej w
Bażanowicach- koło cmentarza.
25/P. Maria Doryghi – zgłasza wniosek o smołowanie/ konserwację/ ul.Kościelnej w ramach
remontów bieżących w 2016 roku.
26/P. sołtys Z.Krzemień - podjąć ogólno-gminne działania w celu zlikwidowania barszczu
Sosnkowskiego oraz
27/ usunięcie samosiewów, które ograniczają widoczność wzdłuż dróg gminnych i powiatowych
Ponadto w ramach dyskusji p. Adam Kupka wyraził troskę o czystość wód Puńcówki i braku
pstrągów w kontekście zanieczyszczeń wodami eksploatacyjnymi, odprowadzanymi z kamieniołomu
w Lesznej G.

załącznik do pkt.ad.7/

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2015 i
informacja o realizacji uchwał i wniosków
z Zebrania Wiejskiego z 13 marca 2015 roku.
Na wstępie sprawozdania chciałem bardzo podziękować moim kolegom z Rady Sołeckiej oraz
naszym radnym gminnym. Muszę podkreślić, że współpraca układa się prawidłowo, są dla mnie
wielką pomocą, są chętni do działania, a z podjętych przez siebie zobowiązań wywiązują się
właściwie.
Zostaliśmy wybrani rok temu 13 marca na Wiejskim Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
Nie ma co ukrywać, że poprzeczkę dla nas przez ostatnie 16 lat wysoko postawił obecny tu sołtys
senior p. Werner Zając. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że były to inne czasy i inne możliwości
załatwienia wielu spraw.
Jako Sołtys systematycznie brałem udział w Sesjach Rady Gminy oraz comiesięcznych
spotkaniach sołtysów z Wójtem. Starałem się też uczestniczyć w innych spotkania i zebraniach
organizowanych przez Wójta lub UG. Realizowałem również pozostałe zadania nakładane na sołtysa
/plakatowanie, przekazywanie informacji, roznoszenie decyzji podatkowych/, składałem do UG
pisma – wnioski o bieżące utrzymanie rowów, drzew, czyszczenie poboczy z samosiewów, byłem
osobiście wiele razy w UG, a także w powiecie by monitować głównie w temacie utrzymania dróg,
poboczy i rowów. Zabierałem głos na sesjach RG, czego efektem jest chociażby artykuł w GZC o
motocyklach w lesie.
Podejmowałem interwencje w sprawie niedociągnięć w odśnieżaniu.
Sądzę jednak, że podstawowym zadaniem, po który można oceniać działalność sołtysa i rady
sołeckiej jest realizacja uchwał i wniosków Zebrania Wiejskiego. Dlatego też teraz o tym.

Wnioski Zebrania Wiejskiego 2015 o:
1. naprawę sygnalizatora pulsującego nad przejściem dla pieszych przy szkole podstawowej
/Katarzyna Bogdał/.
zrealizowane
2. pielęgnację lub wycinkę drzewa rosnącego przed szkołą przy zatoczce postojowej w pasie
drogowym – suche i połamane konary, /Katarzyna Bogdał/.
Zrealizowane w małym zakresie
3. poinformowanie mieszkańców o rozpoczęciu prac projektowych dotyczących remontu drogi
powiatowej Dzięgielów – Puńców, o jego zakresie oraz o osobie odpowiedzialnej za ten projekt,
/Bartłomiej Cywka/.
zrealizowane
4. przegląd drzew wzdłuż ulic powiatowych a szczególnie na skrzyżowaniu Lipowa/Cieszyńska,
przed cmentarzem i przy wjeździe do przedszkola /Krystyna Zorychta/
zrealizowane.
5. uprzątnięcie pozostałości po remoncie/ wymianie wodociągu – pozostały rury, stary hydrant itp.
/Stanisław Guzdek- ul.Kulisza/.
zrealizowane
6. podanie terminu wglądu do studium zagospodarowania przestrzennego /Jerzy Franek/.
zrealizowane
7. rozważenie możliwości przystąpienia do programu pozyskania energii odnawialnej
/p. Dziębała/
Temat nie kontynuowany
8. podanie przez Wójta terminów realizacji wniosków Zebrania Wiejskiego /B. Cywka/
zrealizowane
9. doświetlenie mostów i przepraw nad Puńcówką /K. Zorychta, p.Kłoda/.
w trakcie przeglądów
10. uwzględnienie w bieżącym spisie niezrealizowanych wniosków ZW z roku 2014 /Janusz Kożdoń/

Wnioski „przechodzące” z roku 2014, to :
1. Kontynuację wycinek i przycinek drzew wzdłuż dróg na terenie wsi a mających wpływ na
bezpieczeństwo na drogach gminnych i powiatowych.
W trakcie
2. Kontynuację starań o realizację budowy boiska sportowego.
Zawieszone ze względu na remont szkoły
3. Monitowanie do Rady Powiatu o remont drogi Dzięgielów – Puńców w całości
Projekt gotowy – dzisiaj do wglądu
4. Dokończenie remontu ul. Wielodroga lub jej naprawę.
Temat monitorowany
5. Remont drogi od zamku do Goleszowa – zmiana nawierzchni.
Trwają przymiarki
6. Oświetlenie drogowe: ul. Cieszyńska, ul. Lipowa, ul. Pasieczna + zakończenie ul. Stroma,
ul. Kamienna.
Obecnie trudne do
realizacji
7. Czyszczenie i wykaszanie rowów ul. Targoniny.
Częściowo realizowane- z zastrzeżeniami
8. Zabezpieczenie rowu na zakręcie obok posesji p. Szlauera – ul. Pasieczna – Leszna.
Temat niezrealizowany
9. Kontynuację starań o wybudowanie mostu nad Puńcówką obok posesji Pana Andrzeja Glajcara.
Obecnie brak możliwości realizacji tego wniosku.
10.Zajęcie się posesjami, które przypominają dzikie wysypiska śmieci, a w szczególności przy
ul. Poprzecznej, ul. Słonecznej i ul. Miodowej.
Częściowo wykonane- Poprzeczna
11. Przeprowadzenie remontu kapitalnego ul. Dębowej wspólnie z Bażanowicami.
Wielokrotne rozmowy na razie nie przyniosły efektu
12. Stałą kontrolę i udrażnianie rowów przy drogach gminnych, pobocze ul. Wielodroga, Kulisza i
Dębowa.
Realizowane częściowo
13. Oświetlenie ul. Miodowej, Górnej i Spacerowej.
Obecnie trudne do realizacji
14. Regulację Puńcówki przy ul. Kościelnej.
+ Polna itd. – nic pozytywnego w tym temacie
15. Monitowanie o rekonstrukcję przejazdu przez tory kolejowe na ul. Spokojnej w Bażanowicachkoło cmentarza.
Obecnie trudne do realizacji
Teraz uzupełnienie mojej aktywności:
- na zebraniach RS spotkaliśmy się 8 razy w tym również w terenie /rowerowy objazd wsi- stan dróg
i rowów, drzew/, z każdego zostało sporządzone sprawozdanie + wnioski złożone w UG,
- spotykałem się z przedstawicielami Powiatu z PZDP zarówno w siedzibie starostwa jak i w terenie,
- zorganizowaliśmy sprzątanie Dzięgielowa przy współudziale Powiatu, UG, naszej szkoły a także
poseł Aleksandry Trybuś, która zasponsorowała nagrody i gadżety dla dzieci i młodzieży,
Akcja była rozpropagowana, zachęcaliśmy osobiście przygotowując i rozdając ulotki, wzięło udział
ok. 100 uczniów z nauczycielami i 40 dorosłych, uzbierano 220 worków. Informacje i zdjęcia
ukazały się na kilku stronach www oraz w Panoramie Goleszowskiej.
- 8 maja odbyło się spotkanie organizacji i stowarzyszeń naszej wsi; temat: poprawa współpracy i
rozwój wsi,
- w maju zrealizowany został objazd dróg gminnych z przedstawicielami działu komunalnego UG
celem określenia zadań w zakresie remontów,
- interwencje: w temacie zaśmiecania wsi np. przepełnione dzwony /zlikwidowano/, palenia
śmieciami /smród z kominów/, nieświecących lamp, pozostawienia gałęzi przez firmę
przycinającą drzewa pod liniami energetycznymi,
- kilkukrotnie czyściłem tablice ogłoszeniowe /na marginesie- na niektórych już jest tyle zszywek i
pinesek, że będzie trzeba wymieniać całe tablice/, a także otoczenie skrzynek pocztowych z
porozrzucanych ulotek

- przedstawiciele naszego sołectwa wzięli udział w czerwcu w Pikniku Sportowym na LKS Puńców,
- w lipcu z poślizgiem terminowym rozpoczął się poważny remont szkoły, który to co niektórych
przyprawił o rozstrój zdrowia,
- 29 sierpnia – udział w korowodzie dożynkowym: Dariusz Śliwka, Koło Myśliwskie Bażant, Jerzy
Nieboras, Gardenus, ZUUZ Jerzy Franek, OSP Dzięgielów. Coraz trudniej zachęcić do udziału w
tradycyjnym korowodzie.
- 2 ogrody z naszego sołectwa zostały wyróżnione w konkursie „Gmina w kwiatach i zieleni”:
Kryska i Krzemień.
- 10 IX- wziąłem udział w konsultacjach w UG dotyczących strategii rozwoju Gminy Goleszów w
latach 2015-2025,
- w temacie rowów- Dzięgielów dostał koparkę we wrześniu na 1 dzień, więc trudno było coś
wielkiego w tak krótkim czasie zrobić, zresztą i tak fizycznie roboty trwały od 8 do 13, potem
jeszcze doprosiłem się maszyny na dokończenie rowu na ul. Targoniny /w listopadzie/, wg
specyfikacji wynika, że koparka przepracowała u nas 13 godzin,
i w tym miejscu prośba do Wójta o informowanie sołtysa o mających się odbywać robotach na
terenie naszej wioski; w większości przypadków o robotach prowadzonych przez pracowników
gminy czy też firm zewnętrznych dowiadywałem, się od osób postronnych bądź sam w czasie
przejazdu stwierdzałem obecność jakichś robotników
- 3 X odbył się kolejny Cross Bike; wyjątkowo w innym terminie, ale pogoda dopisała i uczestnicy
też. Musiałem się dużo nadzwonić i naprosić, żeby wykoszone zostały pobocza wzdłuż trasy.
- 14 X na sesji Rady Gminy pojawiła się propozycja przetestowania solarnych lamp ulicznych,
- listopad upłynął pod znakiem przygotowań do spotkania Seniorów naszej wsi,
- w XI też po raz kolejny rozmawiałem z przedstawicielem PZPD nt. wycinek i przycinek drzew a
także samosiewów wzdłuż dróg powiatowych zagrażających bezpieczeństwu; przycięto tylko
trochę gałęzi w okolicach śmiertelnego wypadku Karola Madzi. Na resztę brak finansów- może
coś w tym roku. Wraz z Jerzym Frankiem przygotujemy dla powiatu szczegółową specyfikację
naszych oczekiwań w tym względzie.
- 8 XI – w GOK Dni Artystów Gminy Goleszów; Dzięgielów wystawił chyba największą
reprezentację z nieocenionym KGW na czele. Byli też Bogdana Zakolska, Andrzej Macura, Jan
Gluza. Przedstawiono robótki ręczne, obrazy, wiersze, opowiadania.
- 27 XI Energetyka wymieniła 10 żarówek i opraw w lampach na terenie Dzięgielowa,
- 2 XII odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm, które wygrały przetarg na odśnieżanie,
- 3 XII – spotkanie z przedstawicielami PZDP- przedstawiono nam projekt remontu drogi PuńcówDzięgielów Zamek; z radością stwierdziliśmy uwzględnienie części naszych uwag i propozycji,
- 5 XII- sala gimnastyczna naszej szkoły – XIII Świąteczno-Noworoczne Spotkanie Seniorów
naszego sołectwa; zapoczątkowany przez mojego poprzednika dobry zwyczaj może być
kontynuowany dzięki wielu sponsorom głownie z naszego otoczenia:
Janusz Buzek /kandydat na posła w ostatnich wyborach/, Wacław Hanzel /Wafelek/,
Jerzy Franek /Fameks/, RKS Goleszów-Dzięgielów, Dariusz Śliwka /gospodarstwo
rolne/,Sklep Anny i Dariusza Mojeścik /ul. Akacjowa/,mleczarnia z Bażanowic,
Halina Dudziak-sklep ABC /ul. Cieszyńska/, Parafia Ewangelicka z ks. Prob. M.
Londzinem, Parafia Rzymsko-Katolicka z ks. Prob. Dariuszem Kowalą, Diakonat
Żeński Eben – Ezer, restauracja- hotel Pod Tułem, Jerzy Nieboras /firma Jerzy/,
Jerzy Franek /ZUUZ/, Zbyszek Krzemień /Gardenus/, wójt Krzysztof Glajcar, OSP
Dzięgielów, Dariusz Reis, Urszula i Edward Mazurkowie /Restauracja i Hotel w
naszym dzięgielowskim Zamku/, Robert Siekierka /stolarstwo/, Bank Spółdzielczyprezes Alina Rakowska, Marek Targosz
Fol-Bud, Skład Opałowy
/w bazie RKS
Dzięgielów/, Jan i Jerzy Cieślar /Transbus/, Michał Glajcar /stolarnia Magstol/,
Kosbud- kamieniołom Leszna, Ogrodnictwo – pp Frydrychowscy.

- w połowie XII doczekaliśmy się naszej gminnej służby drogowej w Dzięgielowie, która przez
miesiąc wykonywała przycinki gałęzi, odrostów i wycinanie samosiewów ograniczających
widoczność /ul. Kulisza i Stroma/,
!!!! w tym miejscu apeluję do Wójta o przeszkolenie pracowników w zakresie przycinki drzew oraz
zachęcam do systematycznego wzbogacania parku maszynowego usprawniającego i
przyśpieszającego prace,

- 21 XII miałem przyjemność uczestniczyć w Jasełkach w SP przygotowanej przez uczniów
podstawówki, jej absolwentów a także samych nauczycieli. Trzeba podkreślić wysoki poziom
przygotowanego repertuaru.
- 29 XII firma zewnętrzna rozpoczęła wycinki suchych drzew nad Puńców; sposób prowadzenia
robót jak i efekty- skandaliczne, partackie, zostawiony bajzel i połamane zdrowe drzewa, sprawę
nadzoruje radny Janusz Kożdoń,
Współpraca z Wójtem, z pracownikami UG układa się dobrze. Trudno natomiast pochwalić prace
służby komunalnej. Ciężko się doczekać na nich, ustalane terminy nie są dochowane. Uważam, że
musi nastąpić usprawnienie działania tej służby, gdyż efekty jej działania /bądź nie/ są w terenie
najbardziej widoczne. Ważne dla estetyki ale i bezpieczeństwa naszego sołectwa jest by rowy
przydrożne były systematycznie udrażniane a chwasty i trawa czy też samosiewy wykaszane.
Bezpieczeństwo:
Wziąłem udział w konsultacjach n.t. mapy bezpieczeństwa w naszej gminie zorganizowane w Równi
przez Policję.
U nas rozbito szybę w wiacie przystankowej, zniszczono punkt odpoczynkowy przy OSP, złamanych
zostało kilka drzew, które spadały m.in. na drogi nie czyniąc na szczęście większych szkód.
Niestety były też dwa wypadki śmiertelne, co stanowiło 40% w całej gminie.
Do tego 7 zdarzeń, 73 interwencje, kontrole pojazdów i trzeźwości (zabrane prawa jazdy). Policja
pojawia się dosyć często co podnosi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Było wiele zdarzeń drogowych z udziałem saren- głównie na ul. Lipowej; dlatego tak upominać
należy się o usunięcie tych samosiewów, które ograniczają widoczność
Wnioskuję też by podjąć ogólno-gminne działania w celu zlikwidowania barszczu Sosnkowskiego.
Dziękuję za wysłuchanie.

Załącznik do pkt.ad. 13/

Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego
sołectwo Dzięgielów
z dnia 1 marca 2016 roku.
Uchwały:
1/Zebranie Wiejskie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Sołtysa z działalności za rok 2015
2/Zebranie Wiejskie zobowiązuje i upoważnia Sołtysa do podejmowania wiążących decyzji w jego
imieniu, w sprawach istotnych dla sołectwa w 2016 roku.

Wnioski :
1/ zrealizować remont /budowę/ ul.Dębowej. Stała się całkowicie nieprzejezdna.
2/ przesunąć tablice informacyjne na skrzyżowaniu ulic Kulisza – Lipowa, gdyż zasłaniają
widoczność w czasie wyjazdu z ul.Kulisza
3/założyć oświetlenie na skrzyżowaniu ul.Ogrodowej i Poprzecznej- niebezpieczny rów
4/utwardzić kamieniem nawierzchnię krótkiego odcinka drogi łączącej ul.Polną ze Spacerową w
Puńcowie
5/ nadać ulicy Akacjowej rangę drogi z pierwszeństwem przejazdu w stosunku do ul.Poprzecznej
6/ zrealizację budowę wodociągu dla mieszkańców lewego brzegu Puńcówki
7/ wniosek budowy mostu nad Puńcówką na ul.Spacerowej
8/ konserwacja stalowych elementów kładki dla pieszych ( niebezpieczeństwo katastrofy jako efekt
postępującej korozji ceowników – elementów nośnych kładki) na ul.Spacerowej
9/ zbudować na ul.Górnej poprzeczne odwodnienia drogi
10/awaryjne utwardzenie kamieniem 300 m odcinek ul.Kojkowickiej przy granicy – brak dojazdu
do zabudowań
11/ budowa rowu odprowadzjącego wody z rowu przy ul.Słonecznej do rowu przy ul.Cieszyńskiej.
Brak połączenia - skutkuje w czasie opadów zalewaniem upraw na polu p.Ewy Raszyk.
12/ zainstalowanie oświetlenia 2-óch mostów - na ul.Kościelnej i ul.Rolniczej z uwagi na
bezpieczeństwo poruszania się nocą i i zmierzchu.
13/zamontowanie barierek ochronnych wzdłuż Puńcówki na ul.Kościelnej ( wzorem barierek na
ul.Spacerowej)
14/ usunięcie bardzo niebezpiecznych drzew, podmytych przez wody rzeki Puńcówki na
ul.Kościelnej
15/ kontynuowanie budowy instalacji oświetlenia ulicznego ul.Kamiennej oraz oświetlenia
przystanku autobusowego Zimne Wody ( jedyny bez oświetlenia przystanek w Dziegielowie )
oraz wszystkie niezrealizowane wnioski z ub. roku, a są to:
16/Kontynuować wycinki i przycinki drzew wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na terenie wsi,
mających wpływ na bezpieczeństwo na drogach
17/Podjąć ponowne starania o fundusze na realizację budowy boiska sportowego ze sztuczną
nawierzchnią k/szkoły
18/ Wykonać oświetlenie drogowe: ul. Cieszyńska, ul. Lipowa, ul. Pasieczna + dokończenie
ul.Stroma
19/Wykonać zabezpieczenie otwartego rowu na zakręcie obok posesji p. Szlauera, ul. Pasieczna –
Leszna-Dziegielów
20/Zajęcie się porządkiem i estetyką posesji, które przypominają dzikie wysypiska śmieci,
a szczególności przy ul. Słonecznej i Miodowej.

21/ Prowadzić stałą kontrolę i udrażnianie rowów przy drogach gminnych
22/Wykonać oświetlenie ul. Miodowej, Górnej i Spacerowej.
23/ Monitować regulację Puńcówki przy ul. Kościelnej i dalej z biegiem rzeki
24/Monitować do PKP o rekonstrukcję przejazdu przez tory kolejowe na ul. Spokojnej w
Bażanowicach- koło cmentarza.
25/wykonać smołowanie/ konserwację / ul. Kościelnej w ramach remontów bieżących w 2016 roku.
26/podjąć ogólno-gminne działania w celu zlikwidowania barszczu Sosnkowskiego
27/ usunięcie samosiewów, które ograniczają widoczność wzdłuż dróg gminnych i powiatowych

