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Mieszkańcy Cisownicy podzieleni

DROGA
DONIKĄD?
Przez wiele lat kilkoro mieszkańców ulicy Kro-
kusów w  Cisownicy toczyło boje z  Urzędem 
Gminy w Goleszowie o przebieg drogi gminnej 
do osiedla domów jednorodzinnych. Miesz-
kańcy nie zgadzali się na wariant propono-
wany przez gminę, ale urzędnicy i tak posta-
wili na swoim…

Roboty na asfaltowej 
wstążce drogi wijącej się 
wśród pól i łąk dobiega-
ją końca. Zgodnie z pro-
jektem wybudowany zo-
stał odcinek o długości 
ponad 550 metrów i sze-
rokości 3 metrów. Wyko-
nano 11 zjazdów do pose-
sji i pełne odwodnienie. Po 
obu stronach powstały pół-
metrowej szerokości pobo-
cza. Są trzy tzw. mijanki 
dla pojazdów. 

Mieszkańcy sprzeci-
wiający się inwestycji w tej 
postaci uważają, że można 
było poprowadzić drogę 
krótszym odcinkiem i połą-
czyć ją bezpośrednio z uli-
cą Cisową (droga powia-
towa) biegnącą przez cen-
trum wsi. W goleszowskim 
Urzędzie Gminy tych kry-
tycznych uwag nie wzięto 
pod uwagę. Nic nie dały też 
skargi kierowane do wo-
jewody śląskiego. Jesie-
nią ubiegłego roku staro-
sta cieszyński wydał zgo-
dę na rozpoczęcie inwesty-
cji, której to realizacja wła-
śnie dobiega końca. 

- Dotarły do mnie opi-
nie, że robimy drogę doni-
kąd. Z takim stawianiem 
sprawy nie mogę się zgo-
dzić. Przecież tam powstało 
już sporo nowych domów, 
a budowa kolejnych jest 
w planie. A tak w ogóle, 
to sprawa związana z bu-
dową tej drogi ma związek 
z uchwałą Rady Gminy ka-
dencji 2002-2006, o prze-
znaczeniu tych terenów 
pod budownictwo miesz-
kaniowe. Wówczas też za-
decydowano, że ma tam 
powstać droga publiczna. 
Ten kilkusetmetrowy odci-
nek ulicy Krokusów biegł 
po tak zwanej miedzy. Gmi-
na podjęła próbę poprowa-
dzenia dojazdu do nowych 
posesji od góry, od Machu-
li, ale w trakcie projekto-
wania okazało się, że jest 
tam za duży spadek terenu. 
Żeby to zminimalizować, 
koniecznym byłoby wycię-
cie znacznej połaci lasu, 

na co nie było zgody nad-
leśnictwa. We wczesnej fa-
zie projektowej poleciłem 
wstrzymanie prac i wróci-
liśmy do pierwotnej kon-
cepcji zawartej w planie 
zagospodarowania - wyja-
śnia wójt gminy Goleszów 
Krzysztof Glajcar.

W jego opinii samo-
rząd musiał podjąć taki 
krok, ponieważ właścicie-
le działek położonych w re-
jonie ulicy Krokusów mo-
gli dochodzić swoich rosz-
czeń przed sądem i doma-
gać się od gminy odszko-
dowań z racji tak długiego 
braku utwardzonego dojaz-
du i uniemożliwienia roz-
poczęcia im inwestycji. 

Koszt poniesiony przez 
gminę na wybudowanie 
półkilometrowego odcin-
ka ulicy Krokusów to oko-
ło 650 tys. zł.- Nie ro-
zumiem niezadowolenia 
mieszkańców, którzy mają 
w tej chwili wygodny do-
jazd. Może obawiają się, 
że teraz więcej samocho-
dów będzie tam jeździło, 
ale to nie jest aż tak wiel-
ka uciążliwość. Mamy wie-
le miejsc w naszej gminie, 
gdzie natężenie ruchu jest 
znacznie większe. Faktem 
jest, że wobec kilku wła-
ścicieli gruntów sąsiadu-
jących z drogą gminną mu-
sieliśmy zastosować „spe-
custawę”, ale otrzymają 
oni odszkodowanie fi nan-
sowe zgodnie z obowiązu-
jącym przepisami - mówi 
Krzysztof Glajcar. 

- Czekaliśmy na normal-
ny dojazd do naszego domu 
dobrych kilka lat. Takich po-
sesji jest tutaj więcej. A dział-
ki położone obok też mają no-
wych właścicieli, tylko ludzie 
zwlekali z budową, bo nie 
mieli jak dojechać - mówi 
mężczyzna układający beto-
nowe krawężniki na dojeź-
dzie do swojego domu. Moje 
pytanie, czy ta droga jest tu-
taj potrzebna, wyraźnie go zi-
rytowało...

Tekst i foto:
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Kto jest zainteresowany 
nietuzinkowym projektem, 
powinien koniecznie skorzy-
stać z okazji, bo nie wiado-
mo, kiedy pojawi się drugi 
raz. Trzeba liczyć się z wodą 
i błotem w podziemiach, dla-
tego warto zabrać obuwie na 
zmianę. Przyda się ponadto 
latarka, by lepiej obejrzeć 
wnętrza.

Średniowieczna piwnica 
składa się z trzech pomiesz-
czeń. Za ścianą ostatnie-
go z nich - najwyższego ze 
wszystkich, ale bardzo krót-
kiego - znajduje się niewiel-
kich rozmiarów komora, do 
której prowadzi wąski otwór 
umieszczony na wysokości 
około 2,5 m. Jak już infor-
mowaliśmy, odkryto w niej 
unikatowe wielobarwne na-
cieki krasowe, podobne do 
tych powstających w jaski-
niach. To największa nie-
spodzianka dla eksplorato-
rów cieszyńskich podziemi. 
Wszystko wskazuje jednak 
na to, że nie jest to pomiesz-
czenie naturalne, a ciąg dal-
szy piwnic ciągnących się 
pod Cieszynem. W związku 
z tym, że naścienne twory są 
bardzo wrażliwe na wszel-

Cieszyn: przyjdź i zobacz na własne oczy!
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Najciekawsze z pomieszczeń niestety będzie niedostęp-
ne, a szkoda, bo na jego ścianach znajdują się unikato-
we nacieki krasowe.

W ostatnim tygodniu 
września w Zespole Szkół 
Technicznych im. płk Gwi-
dona Langera w Cieszynie 
gościła kilkunastoosobowa 
grupa uczniów z technicznej 
szkoły średniej na Ukrainie.

Współpraca z młodzieżą 
ukraińską w cieszyńskim ZST 
ma już kilkuletnią historię. Ta 
najnowsza to efekt projektu 
zatytułowanego „Ponadnaro-

dowe sprawy zawodowe” re-
alizowanego pod egidą Pol-
sko-Ukraińskiej Rady Wy-
miany Młodzieży. W jego 
ramach do Cieszyna na pięć 
dni przyjechało osiemnastu 
uczniów i dwoje opiekunów 
z Kolegium Technicznego 
w Zborowie koło Tarnopola.

- Celem spotkania jest 
poznanie przez uczniów 
systemu edukacji zawodo-

wej w Polsce i na Ukrainie. 
Zaplanowano również sze-
reg warsztatów, nie tylko 
w szkole, ale także w Mu-
zeum Drukarstwa i w sa-
lonie fryzjerskim. Młodzież 
wykona także kolektory, 
z których jeden pojedzie na 
Ukrainę, a drugi zostanie 
u nas. Finałem będzie sesja 
fotografi czna podsumowu-
jąca projekt, w trakcie której 

dwadzieścia polsko-ukra-
ińskich par przebierze się 
w stroje prezentujące róż-
ne zawody. Wystawa z tymi 
fotografi ami będzie następ-
nie prezentowana na tere-
nie Cieszyna - powiedziała 
naszej redakcji w dniu roz-
poczęcia projektu Lubomira 
Iskrzycka z Zespołu Szkół 
Technicznych im. płk Gwi-
dona Langera. (hos)

W cieszyńskim Zespole Szkół Technicznych

GOŚCIE Z UKRAINY
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Dwa lata temu mieszkańcy Cieszyna zdecydowali, że jedną z inwestycji wybranych do realizacji z bu-
dżetu obywatelskiego będą badania podziemnego korytarza znajdującego się przy ulicy Przykopa. 
Projekt „Podziemia na start” zyskał duże poparcie, a teraz będzie można zobaczyć jego efekty. 1 paź-
dziernika od 10.00 do 14.00 piwnice na kilka godzin otworzą swoje podwoje.

kie czynniki zewnętrzne, nie 
będą na razie udostępnione 
zwiedzającym. Obejrzeć bę-
dzie można tylko dwa pierw-
sze pomieszczenia.

Z badań prowadzonych 
przy ulicy Przykopa bardzo 
zadowolony jest Wojciech 
Święs, pomysłodawca pro-
jektu „Podziemia na start”. 
- Jestem szczęśliwy, ponie-
waż wiele osób było nasta-
wionych sceptycznie do re-
alizacji tego przedsięwzię-
cia. Były obawy, czy uda się 
w ogóle ruszyć z konkretny-
mi pracami, tymczasem ciąg 

piwnic jest odgruzowany i 
robi imponujące wrażenie! 
W mojej ocenie została wy-
konana duża i bardzo dobra 
praca, przy której ogromnym 
zaangażowaniem i umiejęt-
nością podejmowania wła-
ściwych decyzji wykazał się 
Urząd Miejski w Cieszynie, 
zwłaszcza w osobie wicebur-
mistrza Aleksandra Ciernia-
ka - mówi Wojciech Święs. 
Zwraca też uwagę, że miasto 
nawiązało współpracę z nie-
zbędnymi już na tym etapie 
prac fachowcami, pracow-
nikami czołowych w tema-

tyce struktur podziemnych 
placówek w Polsce - Mu-
zeum Górnictwa Węglowe-
go w Zabrzu oraz Głównego 
Instytutu Górnictwa w Kato-
wicach, a także z geologiem 
z Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego.

- Widzę, że eksperci są 
pozytywnie nastawieni i je-
stem spokojny o to, że obiekt 
zostanie przebadany najdo-
kładniej jak to możliwe. Dal-
sza część podziemi, jeśli ist-
nieje, to dziś jest niedostęp-
na i do fachowców nale-
ży ocena, czy i w jaki spo-
sób uda się uzyskać do niej 
dojście. Co do przyszłości, 
to z pewnością będą podej-
mowane dalsze inicjatywy 
w celu potwierdzenia ist-
nienia podziemi pod Cie-
szynem. Obecnie prioryte-
tem jest zakończenie prac na 
Przykopie, bo jak tę sprawę 
się zamknie, to obawiam się, 
że nie będzie już do niej po-
wrotu. To jedyna możliwość, 
żeby kompleksowo przeba-
dać te piwnice i defi nityw-
nie potwierdzić lub zaprze-
czyć, że ciągnęły się dalej 
pod miastem - dodaje Woj-
ciech Święs. (kredo)


