SOŁECTWO
TURZA ŚLĄSKA
Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska z dnia 24 listopada 2015 r.
W dniu 24 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Turza
Śląska. Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Joachim Nielaba, który po powitaniu zebranych
(Monika Gwiżdż, Janusz Elias, Zbigniew Adamczyk, Iwona Wajsman, Dominika Styrnol,
Stanisław Sitek, Tomasz Brachmański, Monika Zając, Stanisław Adamczyk) przedstawił
tematy posiedzenia, a to:
1) odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Sołeckiej,
2) omówienie tematu drogi – al. Jana Pawła II,
3) wolne głosy i wnioski,
4) zakończenie.
Następnie Dominika Styrnol odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
Sołeckiej. Obecni nie wnieśli uwag do protokołu.
Następnie sołtys poinformował, że 20go listopada br. miało miejsce spotkanie
z projektantem w terenie. Uczestniczyli w nim: p. Wójt Daniel Jakubczyk, p. Wójt Helena
Lazar, pracownicy UG: p. Marek Bauerek, p. Inga Bajer, projektant p. Kazimierz Kondrot
oraz radny p. Tomasz Brachmański. Zauważył, że atmosfera była nieprzyjazna i sprawa
zmierza w innym kierunku niż nasze oczekiwania. Następnie poprosił Tomasza
Brachmańskiego o zrelacjonowanie spotkania.
Radny Tomasz Brachmański zauważył, że spotkanie terenowe przebiegało
w nerwowej atmosferze. Ustalono bowiem, że w mpzp teren planowanej drogi objęty jest
ochroną krajobrazu – łącznie ze skrzyżowaniem ze zjazdem na dolny parking. Ten podlega
konserwatorowi zabytków. Poinformował, że aby zrobić drogę trzeba w najniższym punkcie
zrobić nasyp o wysokości 1,5 m, co pociągnie za sobą konieczność budowy tego nasypu na
terenie kościelnym. Wykonanie drogi z nasypem w całości na dolnym parkingu spowoduje
konieczność zabrania ok. 12 m. Ustalono na spotkaniu w zakresie planowanej drogi:
1) należy rozebrać aktualną drogę z trylinki,
2) droga będzie budowana od ul. Powstańców,
3) droga będzie miała 6 m szerokości, następnie 2 m chodnika i 1 m pobocza,
4) należy wykonać kanalizację deszczową, odwodnienie oraz drenaż,
5) chodnik po prawej stronie idąc w kierunku ul. Powstańców,
6) oświetlenie drogi.
Dodatkowo ma być wymiana trylinki na drogach wewnętrznych na terenie kościelnym i asfalt
na parkingu dolnym (droga dojazdowa).
Następnie Stanisław Sitek zapytał skąd ten teren jest pod opieką konserwatora
zabytków. Tomasz Brachmański odpowiedział, że chodzi o ochronę krajobrazu.
Stanisław Sitek zapytał dlaczego o sprawie dowiadujemy się dopiero teraz. Były spotkania,
poniesiono koszty, a dopiero teraz konserwator. Następnie powiedział: Obawiam się i będę
się upierał przy rozwiązaniu komunikacyjnym pomiędzy ul. Powstańców i ul. Tysiąclecia.
Nie ma szans na minięcie koło cmentarza i koło apteki. Jeżeli droga będzie do skrzyżowania,
to nigdy nie będzie szans jej zrobić. To jest decyzja już na zawsze. Konserwator to też jest
organ, który musi w ciągu 30 dni odpowiedzieć na pismo. Więc należy wystąpić do
konserwatora z zapytaniem o jego warunki. To rozwiązanie wcale mnie nie satysfakcjonuje.
Może się okazać, że wymian trylinki też może pociągać za sobą konieczność zapytania
konserwatora. Plan jest rzeczą nową, nie jest tajemnicą i to powinno być sprawdzone przez
urzędników. Gdyby zlecono projektantowi uzgodnienie z konserwatorem, to też by to zrobił.
Sama droga z chodnikiem super, ale to nam nie rozwiązuje rozwiązania komunikacyjnego.
Popatrzmy zresztą na Rogów czy Olzę. Mam szereg wątpliwości. Propozycja wymiany trylinki
na terenie prywatnym, w dodatku objętym opiekę konserwatora.
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Następnie Tomasz Brachmański zapytywał kiedy był plan, a kiedy powstała
koncepcja. Odpowiedział sołtys, że plan był z czerwca 2013 r., a przecież podział działek był
w 2015 r. Janusz Elias powiedział, że jeśli tak to zbudujemy, to już to nigdy nie powstanie,
a założenie było takie, by skomunikować Powstańców i Tysiąclecia. Stwierdził, że należy się
upierać przy naszej koncepcji. Następnie Iwona Wajsman stwierdziła, że to jest robione na
przetrzymanie, żeby nas minął termin roku 2017. Joachim Nielaba stwierdził, że należy pisać
do konserwatora, a co jeśli nie będzie zgody konserwatora. Janusz Elias powiedział, że należy
poszerzyć zakres projektantowi, bo to jest jego interes, by to załatwić nawet u konserwatora.
Stanisław Sitek wskazał, że oczywiście powinien to zrobić projektant i to rozeznać.
Powiedział, że radni mieli pilotować temat, bo jest to zadanie gminy i samorządu. Wskazał
jakie były zabiegi w Kurii, żeby sprawę załatwić.
Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokół sporządziła:
Dominika Styrnol

