RADA SOŁECKA
w Turzy Śląskiej
Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska z dnia 4 czerwca 2014 r.
W dniu 4 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Turza
Śląska. Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Joachim Nielaba, który po powitaniu zebranych
(Iwona Wajsman, Dominika Styrnol, Janusz Elias, Stanisław Sitek, Urszula Lenczyk, Piotr
Wawrzyczny, Maria Jakubczyk) przedstawił tematy posiedzenia, a to:
1) odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Sołeckiej,
2) omówienie tematu kanalizacji,
3) przedstawienie prac porządkowych wykonywanych w sołectwie,
4) sprawa konieczności poszerzenia alei Jana Pawła II,
5) zreferowanie tematu płyty boiska,
6) wolne głosy i wnioski,
7) zakończenie.
Następnie sekretarz Rady Sołeckiej odczytała protokół z poprzedniego jej posiedzenia.
Obecni nie wnieśli uwag ani poprawek do protokołu.
Po czym sołtys poruszył sprawę budowanej kanalizacji. Powiedział, że kończą się
prace na ulicy Tysiąclecia – przewiert obok p. Knesza, później jeszcze z Korfantego na
Kościuszki. Po wykonaniu tych prac kanalizacja w Turzy będzie zakończona. Jej łączna
długość to 5,8 km. Ulica Kościuszki – łącznik do Tysiąclecia, ulica Bogumińska do p. Fulek,
ul. Korfantego – na tych drogach wykonywane są następujące prace: korytowanie i dwie
warstwy asfaltu. W miejscach gdzie do tej pory nie było krawężników nie będą one
instalowane. Z wyjątkiem końcowego odcinka łącznika ulic Tysiąclecia i Kościuszki (ulica
Kościuszki), gdzie krawężników nie było, a zastaną posadowione z uwagi na wody opadowe,
które w przeciwnym razie zalewałyby nieruchomości. Sołtys szczegółowo omówił prace jakie
zostaną wykonane na tym łączniku oraz spotkanie terenowe, które miało miejsce. W tym
podał lokalizację studzienek kanalizacji deszczowej. Zauważył, że część kosztów pokryta
zostanie z funduszu sołeckiego, wobec czego trzeba zrezygnować z zakładania skwerku obok
krzyża na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ligonia. Na ulicy Korfantego jest gotowa pierwsza
warstwa asfaltu, wkrótce zakończone zostaną wszystkie prace.
Joachim Nielaba poinformował, że pojawiło się pismo mieszkanki w sprawie
natychmiastowego zainstalowania garbów zwalniających na ulicy Korfantego oraz w sprawie
ruchu pojazdów ciężarowych z bazy samochodów ciężarowych na tej ulicy. Sołtys wyjaśnił
mieszkance, że działalność taka prowadzona jest zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zaś ten kto drogę zanieczyszcza wyjeżdżając ze swego
terenu czy pola zobowiązany jest do jej wyczyszczenia. Przypomniał, że w całości będzie
także asfaltowana odnoga ulicy Bogumińskiej w kierunku pp. Fulek i pp. Huk. Jest to jednak
trudny odcinek z uwagi na spory mieszkańców. W zakresie ulicy Kolejowej będzie częściowo
nowy asfalt (do p. Mika) a w pozostałym zakresie tylko prace bezpośrednio przy
instalowanych studniach.
Następnie Joachim Nielaba poruszył sprawy porządku w sołectwie. Prosił zebranych
o informację gdzie jeszcze trzeba dokonać ręcznego wysiekania poboczy. Koszenie
mechaniczne wykonywane przez p. Studnica z Zabełkowa zostało zakończone. Wykonuje on
prace w cenie 105 zł za godzinę. Zebrani byli zgodni, że koszenie poboczy wykonywane jest
prawidłowo, wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem i nie ma potrzeby zmiany
wykonawcy. Wymieniona zostanie roślinność ozdobna obok figury św. Antoniego na ulicy
Zwycięstwa. Na wycinkę uzyskano stosownego zezwolenie i prace te będą wykonywane
w najbliższych dniach.
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Sołtys poinformował, że prace przy budowie przedszkola postępują bardzo sprawnie
i wykonawca dobrze sobie radzi. Prace trwają praktycznie przy każdej pogodzie, zaś nadmiar
wody jest odpompowywany.
Następnie sołtys przedstawił problem ze wzrostem trawy na płycie boiska. Omówił
spotkanie, które miało miejsce w tym temacie. Wykonano badanie gleby, by sprawdzić czy
jest odpowiednia. Wyniki badania są bardzo dobre, a trawa nie rośnie. W ubiegłym roku
zastosowano holenderską mieszankę traw, która może być nieodpowiednia dla naszego
klimatu. Gleba na boisku nie jest czystym humusem, lecz zawiera w sobie również grudki
gliny. P. Tomasz Frydecki zadeklarował, że kupi 100 kg trawy, by dokonać dosiewu.
Dokonano dwukrotnej areacji płyty boiska, które prócz tego jest cały czas podlewane.
W nawiązaniu do tematu płyty boiska sołtys poinformował, że powstał pomysł, który trzeba
będzie rozważyć – budowy studni na boisku, ponieważ są tam zlokalizowane dobre źródła
wody. Zebrani zauważyli, że trzeba przeliczyć koszty, ale może się okazać, że koszt budowy
studni szybko by się zwrócił. Nadto Joachim Nielaba zauważył, że jest wielkie
zainteresowanie naszym placem zabaw, więc warto rozważyć pomysł jego rozbudowy,
zainstalowania siłowni plenerowej i zwiększenia ilości ławek.
W dalszej kolejności sołtys poruszył sprawę alei Jana Pawła II. Jak zauważono tworzą
się na niej korki, dojść może też do zatamowania ruchu i niemożności dojazdu np. karetką.
Dlatego ww. aleję należy poszerzyć, tak by miała dwa pasy ruchu oraz wydzielone miejsce
dla ruchu pieszych (np. chodnik), co w sumie daje szerokość ok. 10 m. W tym celu
niezbędnym jest odkupienie części nieruchomości sąsiadującej z aleją Jana Pawła II.
Ile dokładnie będzie wiadomym do wznowieniu granic i dokonaniu obmiaru geodezyjnego.
Póki co nie wiadomo jeszcze, jaką cenę przedstawi właściciel nieruchomości. Jak wiadomo
jest zgoda Kurii na przeniesienie własności nieruchomości oraz kończone będą formalności
pomiędzy Kościołem i Gminą Gorzyce. Członkowie Rady Sołeckiej rozważali możliwe
rozwiązania tej sytuacji. Sołtys zauważył, że teraz muszą być podejmowane ruchy w Urzędzie
Gminnym w zakresie rozmów z właścicielem sąsiadującej nieruchomości, celem wykupienia
części gruntu. Zaś radnych obecnych na posiedzeniu Rady Sołeckiej poproszono do
pilotowania tej sprawy.
W dalszej kolejności sołtys poinformował, że rozpoczęły się prace związane
z czyszczeniem rowów. Ale sprawa też jest utrudniona przez spory pomiędzy niektórymi
mieszkańcami. Joachim Nielaba zapytał zebranych, czy środki zebrane na prace
w naszym sołectwie w Rejonowym Związku Spółek Wodnych Melioracyjnych
w Wodzisławiu Śląskim wykorzystać w całości w tym roku czy pozostawić część środków
na przyszły rok. Ustalono, że należy prowadzić najpilniejsze prace w tym roku, a na przyszły
rok należy pozostawić niewielką rezerwę środków.
Następnie ustalono, że na jubileuszu 50 kapłaństwa ks. prałata Radę Sołecką i radnych
reprezentować będą sołtys i radna p. Maria Jakubczyk.
Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokół sporządziła:
Dominika Styrnol

