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OZK 0056.1.2015 
 

 
Protokół ze spotkania Wójta  

z mieszkańcami Gminy Jaworze 
w dniu 26 marca 2015 roku  

 
 

 
W dniu 26 marca 2015 roku miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Jaworze Radosława  
G. Ostałkiewicza z mieszkańcami Gminy Jaworze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Jaworzu.  
 
 
Porządek obrad: 
 
1.  Przywitanie zebranych mieszkańców oraz zaproszonych gości, 
2.  Przedstawienie priorytetowych kierunków działań, celów związanych z rozwojem 

Gminy Jaworze,  
3.  Przedstawienie głównych tematów spotkania przez zaproszonych gości, 
4.  Pytania i wolne wnioski mieszkańców Jaworza, 
5.  Zakończenie spotkania. 
 
 
 
Rozpoczęcie spotkania godz. 1600 
 
 
Ad. 1. 
Wójt Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz przywitał zebranych mieszkańców Gminy 
Jaworze oraz zaproszonych gości na przedmiotowe spotkanie Pana Grzegorza 
Szetyńskiego Wicestarostę Powiatu Bielskiego, Panią Jadwigę Halka Dyrektor Aqua S.A., 
Pana Marka Małachę Prezesa Spółki PKS, Pana Czesława Kanika Przedstawiciela 
Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych, Pana Huberta Kobarskiego Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Bielsko, Pana Wojciecha Kozłowskiego Komendanta Komisariatu Policji  
w Jasienicy, Pana Zbigniewa Bohuckiego Dzielnicowego Komisariatu Policji w Jasienicy, 
Przewodniczącego Gminy Jaworze oraz Wiceprzewodniczących Gminy Jaworze, Panią 
Wicewójt Gminy Jaworze, Panią Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy Jaworze oraz 
Naczelników Wydziałów Urzędu Gminy Jaworze. 
 
Ad. 2 
Wójt Gminy Jaworze przedstawił główne cele do jakich będzie zmierzał w kierunku 
rozwoju turystyki oraz powrotu do korzeni uzdrowiskowych miejscowości. Przedstawił 
mieszkańcom jakie kroki są podejmowane aby Gmina Jaworze stała się uzdrowiskiem, 
między innymi o wymogach z zakresu ochrony środowiska w tym wymaganym poziomem 
hałasu, czystości powietrza, skanalizowaniu Jaworza oraz koniecznego przeprowadzenia 
badania wód podziemnych oraz czynionymi staraniami o sfinansowanie tego 
przedsięwzięcia, gdyż jest to koszt rzędu dwóch milionów złotych. Poinformował 
mieszkańców o wystąpieniu przez Urząd Gminy Jaworze z wnioskiem do Ministra 
Środowiska o dofinansowanie badania wód podziemnych i podjęciem wszelkich czynności 
w tym zakresie. Wójt Gminy Jaworze wspomniał o ubieganiu się przez Gminę Jaworze  
o fundusze unijne z nowej perspektywy 2014-2020 i przeznaczeniu ich na zadania 
inwestycyjne jak również na zadania o charakterze społecznym.   
Wójt Gminy Jaworze podkreślił, iż bardzo duży nacisk Gmina Jaworze kładzie na rozwój  
i wspieranie edukacji w szerokim tego słowa znaczeniu i infrastruktury z tym związanej 
oraz wspierania średnich i małych przedsiębiorstw. Kolejnym aspektem ważnym dla 
rozwoju Gminy Jaworze jest wspieranie kultury i podnoszenia świadomości kulturalnej. 
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Wójt przedstawił zebranym mieszkańcom plany Gminy Jaworze dotyczące budowy domu 
socjalnego zlokalizowanego na działce gminnej przy ul. Zdrojowej w sąsiedztwie Urzędu 
Gminy Jaworze, gdyż Gmina musi zapewnić lokale socjalne tymczasowe osobom 
eksmitowanym czy pozbawionym prawa do lokalu zastępczego. Dzięki planowanej 
inwestycji budowy domu socjalnego i przeniesieniu rodzin objętych pomocą socjalną  
z budynku gminnego nr 30 będzie możliwa jego odbudowa z przeznaczeniem na dom 
zdrojowy, jako centrum usług społecznościowych, świetlicę ogólnodostępną i działalność 
kulturalną. Wójt wspomniał o pozyskaniu środków unijnych z nowej perspektywy  
w kwocie około 5 milionów złotych, które zostały zarezerwowane dla Jaworza w ramach 
porozumienia pomiędzy powiatem bielskim, cieszyńskim i żywieckim.  
Wójt Gminy Jaworze zachęcił mieszkańców do złożenia wniosków do budżetu 
obywatelskiego przyjmowanych w terminie do 31 maja 2015 roku i zagłosowaniu na 
dowolny projekt wg swojego uznania. 
 
Ad.3 
Wójt Gminy Jaworze poprosił o zabranie głosu przez Pana Grzegorza Szetyńskiego 
Wicestarostę Powiatu Bielskiego, który przedstawił mieszkańcom kwestię remontu dróg 
powiatowych jak również planów rozładowania dużego natężenia ruchu na skrzyżowaniu 
ul. Zdrojowej z ul. Cieszyńską i możliwościami zastosowania albo sygnalizacji świetlnej 
bądź ronda i związanymi z tym regulacjami własnościowymi do przeprowadzenia. Pan 
Wicestarosta poinformował o zgłoszeniu drogi powiatowej ul. Słonecznej do remontu,  
w wyniku szkód powodziowych, który będzie sfinansowany ze środków Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Wspomniał również o bardzo dobrej współpracy w zakresie 
pomocy społecznej oraz rozdzielania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). Odniósł się również do sytuacji bielskiego PKS-u, dla 
którego Starosta Bielski jest organizatorem przedstawiając sytuację finansową Spółki 
oraz rentowności kursów. Zaznaczył, iż Powiat Bielski pozyskuje środki unijne na 
modernizacje PKS-u, zakupieniu trzydziestu nowych autobusów i ciągłym 
modernizowaniem sieci transportu lokalnego. Przedstawił również działalność 
Stowarzyszeń funkcjonujących przy Starostwie Powiatowym, w których powstawaniu 
Powiat Bielski brał czynny udział między innymi Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej 
Grupy Rybackiej, dzięki którym udało się znaczna część środków unijnych pozyskać.     
 
Wójt Gminy Jaworze przedstawił mieszkańcom kolejną planowaną inwestycję, jaką jest 
budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu oraz koszty z tym związane, jako 
jednej z inwestycji dla rozwoju sportowego dzieci, młodzieży jak i również korzystania  
z obiektu przez mieszkańców. Zapoznał również mieszkańców z realizacją inwestycji 
kanalizacji oraz jak przebiegały poszczególne jej etapy oraz wydatkowaniu na tą 
inwestycję ponad 40 milionów złotych. Zwrócił uwagę, iż celem do jakiego zmierza Gmina 
Jaworze jest 98% skanalizowania powierzchni miejscowości zgodnie z krajowym 
programem oczyszczania ścieków komunalnych. 
 
Wójt Gminy Jaworze poprosił o zabranie głosu przez Pana Mieczysława Brzezickiego  
Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze, który podziękował Wójtowi Gminy Jaworze  
o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w celu omówienia ważnych problemów, 
aspektów z jakimi borykają się mieszkańcy Jaworza zastanowieniu się nad ich 
rozwiązaniem.  
 
Wójt Gminy Jaworze poprosił o zabranie głosu przez Pana Daniela Godziszkę Naczelnika 
Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze, który przedstawił mieszkańcom 
stan realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej od początku 2010 roku oraz 
poszczególnych jego etapach i poniesionych na ten cel nakładach finansowych. 
Wspomniał o pozyskaniu środków unijnych na przedmiotową inwestycję w wysokości 
85% środków unijnych i 15% wkładu własnego. Pan Naczelnik poinformował 
mieszkańców o planowanym zakupie przez Gminę Jaworze samochodu WUKO na 
potrzeby kanalizacji sanitarnej, na który pozyskano również środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pan Naczelnik zwrócił 
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się z prośbą do mieszkańców o podłączanie się do sieci kanalizacyjnej  
z uwagi na zakończenie w tym rejonie inwestycji i konsekwencjach jakie może ponieść 
Gmina Jaworze za nie dopilnowanie przyłączy, gdyż projekt jest współfinansowany ze 
środków unijnych i skrupulatnie rozliczany. Gmina może ponieść karę finansową  
w wysokości 20 tysięcy za średnio jednorodzinny budynek mieszkalny nie podłączony do 
sieci kanalizacyjnej.     
 
Wójt Gminy Jaworze poprosił o zabranie głosu przez Panią Jadwigę Halka Dyrektor Aqua 
S.A. w Bielsku-Białej, która omówiła plany inwestycyjne związane z budową  
i modernizacją sieci wodociągowej w rejonie ul. Myśliwskiej i Cisowej, gdzie problemem 
stanowi małe ciśnienie wody co utrudnia mieszkańcom funkcjonowanie. Pani Dyrektor 
poinformowała mieszkańców o projektowaniu pompowni w tym rejonie Jaworza oraz 
kwestiach wykupu gruntów pod tą inwestycję szacowaną na kwotę 1.300.000 złotych. 
Zapoznała mieszkańców z planami budowy wodociągu również w innych częściach 
Jaworza na ul. Leszczynowej, ul. Kalwarii i ul. Na Stoku oraz modernizacji już 
funkcjonujących sieci w Jaworzu na kwotę siedmiu milionów złotych.  
 
Wójt Gminy Jaworze poprosił o zabranie głosu przez Pana Czesława Kanika 
Przedstawiciela Spółek Wodnych, który przedstawił mieszkańcom wykonane działania 
melioracyjne odbudowy i poszerzenia rowów na ul. Kryształowej, ul. Storczyków, ul. 
Wapienickiej, ul. Słonecznej, ul. Średniej, ul. Myśliwskiej i ul. Turystycznej, na co 
przeznaczono środki w wysokości 49.315,84 zł tysięcy złotych. Poinformował  
o zaplanowanych pracach drenarskich zgłoszonych przez mieszkańców Jaworza oraz 
odbudowaniu rowów przy ul. Słonecznej i w rejonie Goruszki. Pan Kanik poinformował 
mieszkańców o uchwalonej kwocie składki na spółkę wodną oraz pełnione dyżury  
w budynku Urzędu Gminy Jaworze raz w tygodniu.    
 
Wójt Gminy Jaworze oddał głos Komendantowi Policji Wojciechowi Kozłowskiemu 
Komisariatu Policji z siedzibą w Jasienicy, który przedstawił ocenę stanu i porządku za 
2014 rok oraz wszystkich zdarzeń o charakterze przestępczości kryminalnej jakie miały 
miejsce na terenie Gminy Jaworze, miedzy innymi, iż odnotowano 18 kradzieży cudzego 
mienia, 15 kradzieży z włamaniem, 7 zdarzeń uszkodzenia mienia, 5 zdarzeń uszkodzenia 
ciała oraz 12 zdarzeń oszustw przy transakcjach kupna-sprzedaży, za pośrednictwem 
internetu. Na terenie Jaworza w 2014 policjanci odnotowali zatrzymanie 12 nietrzeźwych 
kierowców. W odniesieniu do kolizji i wypadków drogowych w Jaworzu odnotowano za 
2014 rok 41 zdarzeń, z czego 7 wypadków i w związku z tym 11 osób rannych oraz 34 
kolizje drogowe. Komendant podkreślił, że generalnie teren Jaworza, który obsługuje 
Policja jest terenem bezpiecznym, zwrócił jeszcze uwagę o planowanym pełnieniu przez 
Dzielnicowego Komisariatu Policji w Jasienicy do regularnego dyżuru w Urzędzie Gminy 
Jaworze raz w tygodniu. 
 
 
Ad. 4. 
 
Wójt Gminy Jaworze zachęcił mieszkańców do przedstawienia kwestii problematycznych, 
z którymi się borykają na co dzień, na wskazanie obszarów w których Gmina mogłaby 
pomóc. Wskazał na obecność Naczelników Wydziałów Gminy Jaworze z zakresu ochrony 
środowiska, gospodarki odpadami oraz kanalizacji oraz Wicestarosty Bielskiego, 
Przedstawiciela Spółek Wodnych, Pani Dyrektor Firmy Aqua S.A, Komendanta Policji, 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko, do których można zgłaszać wszelkie wątpliwości  
i problemy. 
 
 
Pan Grzywnowicz mieszkaniec ul. Widok zwrócił się do pani Dyrektor Aqua S.A.  
o wskazanie terminu modernizacji wodociągu w rejonie ulicy Widok, Tulipanowej z uwagi 
na znaczne zanieczyszczenie wody. Pani Jadwiga Halka Dyrektor Aqua S.A. w odpowiedzi 
poinformowała, iż zapozna się tym tematem i udzieli odpowiedzi indywidualnie.  
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Pan Grzywnowicz zwrócił się jeszcze z pytaniem jakie działania podejmie Urząd Gminy 
Jaworze w celu uskutecznienia przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej 200 
nieruchomości, które się jeszcze nie podłączyły do sieci. Wójt Gminy Jaworze  
w odpowiedzi na interwencję zapewnił, że będą poczynione wszelkie kroki w postaci 
wezwania mieszkańców tych nieruchomości do podłączenia do sieci kanalizacyjnej, gdyż 
Urząd Gminy nie może stosować środków przymusu bezpośredniego. Dodał, że Urząd 
Gminy na bieżąco monitoruje przedmiot podłączeń, mieszkańcy zwracają się z również  
z prośbą o prolongatę podłączenia się do kanalizacji, na co Gmina wyraża zgodę.   
 
Pan Henryk Buchliński zwrócił się z zapytaniem o termin realizacji prac remontowych 
studzienek na ul. Wapienickiej, które uległy zapadnięciu. Kolejną kwestią jaką podniósł  
Pan Buchliński była budowa parkingu przy ul. Wapienickiej nad Amfiteatrem  
i zaprojektowaniem zbyt małej ilości miejsc parkingowych. Następnym tematem, na który 
zwrócił uwagę mieszkaniec była prośba poszerzenia ulicy Koralowej przy Tężni oraz 
prośbę o przybliżenie nadzoru nad budową chodnika wzdłuż ulicy Południowej.  
Wójt Gminy Jaworze w odpowiedzi wskazał na wykonanie prac remontowych studzienek 
kanalizacyjnych w terminie do końca kwietnia 2015 roku, co do parkingu nad 
Amfiteatrem, wskazał na szereg obowiązujących przepisów prawnych, obwarowań 
unijnych, do których Gmina musi się ustosunkować przy realizacji tego typu inwestycji.  
W odpowiedzi na sugestie poszerzenia ul. Koralowej Wójt poinformował, iż projekt 
budowy Tężni nie został jeszcze zakończony i zaplanowane są prace budowy miejsc 
parkingowych wzdłuż tej ulicy oraz zarurowania tego odcinka drogi. W przedmiocie 
budowy chodnika wzdłuż ul. Południowej Wójt zapewnił, że zapozna się z projektem 
budowy chodnika w urzędzie i dokona weryfikacji czy nie zaszły problemy natury 
własnościowej. 
 
Pan Roman Rucki zwrócił się z interwencją przywrócenia do stanu pierwotnego terenów, 
które zostały naruszone w wyniku budowy kanalizacji i określeniem terminu realizacji 
napraw. Pan Daniel Godziszka Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy 
Jaworze, w odpowiedzi zapewnił, że wykonawca kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze 
rozpoczął już prace porządkowe, gdyż warunki zimowe uniemożliwiały wykonanie tego 
typu prac i doprowadzanie nieruchomości do stanu porządkowego będzie sukcesywnie 
realizowane. 
 
Pani Jadwiga Wątor mieszkanka ul. Wypoczynkowej zwróciła się z apelem  
o uporządkowanie stanu nawierzchni ul. Wypoczynkowej, która została naruszona  
w wyniku prac budowlanych oraz zagrażającym bezpieczeństwu rowom wzdłuż  
ul. Kwiatowej z uwagi na ich znaczną głębokość. Wójt Gminy Jaworze zapewnił, że zajmie 
się tym problemem i zostaną poczynione prace w kierunku wzmożenia bezpieczeństwa 
ruchu na tej drodze. 
 
Pani Danuta Mynarska mieszkanka ul. Sosnowej podziękowała za zorganizowane 
spotkanie z mieszkańcami. Zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi kiedy  
ul. Sosnowa zostanie objęta planami skanalizowania i wodociągu. Kolejnym problemem 
na jaki zwróciła uwagę Pani Mynarska był stan ul. Kalwarii, która wymaga gruntownego 
remontu. Pani Mynarska jako Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich zwróciła się do 
Wójta o przybliżenie objęcia planami seniorów z terenu Jaworza i stworzenia „Klubu 
Seniora”, gdzie ludzie starsi mogliby się spotkać.  
Wójt Gminy Jaworze zapewnił, że ul. Sosnowa została ujęta w planach do skanalizowania 
i przeprowadzenia wodociągu. Co do ulicy Kalwarii Wójt zapewnił o planach odbudowy 
całości drogi, i kosztem z tym związanym w wysokości około 1.250.000 złotych netto  
i staraniami o możliwość pozyskania środków na realizację tej inwestycji. Wójt Gminy 
Jaworze poinformował o planach budowy domu socjalnego zlokalizowanego na działce 
gminnej przy ul. Zdrojowej w sąsiedztwie Urzędu Gminy Jaworze i zagospodarowaniu tam 
sali ogólnodostępnej również w celach spotkań seniorów. 
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Pan Władysław Budzioch mieszkaniec ul. Tulipanowej zwrócił się z pytaniem o termin 
całościowego przekazanie Gminie tej ulicy oraz przybliżenie kwestii jej oświetlenia. Wójt 
Gminy Jaworze w odpowiedzi poinformował, iż nie wszyscy mieszkańcy tej ulicy wyrazili 
zgodę na jej przekazanie i trwają prace własnościowe w tym zakresie. W nawiązaniu do 
oświetlenia, Wójt poinformował, że nie została wyrażona zgoda przez jednego  
z mieszkańców na przeciągnięcie linii i całościowego oświetlenia ulicy.  
 

 
Pan Zbigniew Krzewiński zwrócił się z apelem do Komendanta Komisariatu Policji  
w Jasienicy o poczynieniu kroków zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i ograniczeniu 
prędkości. Z kolejną sprawą Pan Krzewiński zwrócił się do Wójta Gminy Jaworze czy 
istnieje możliwość wpłynięcia Gminy Jaworze na zagospodarowanie terenu na przeciwko 
Parafii Rzymsko Katolickiej w celu uporządkowanie tego terenu, który znajduje się  
w bardzo złym stanie porządkowym.              
W kwestii bezpieczeństwa ruchu Wójt zwrócił uwagę na wzmożone patrole Policji  
w poszczególnych rejonach Jaworza. W przedmiotowej kwestii zabrał głos Pan Wojciech 
Kozłowski Komendant Policji zapewniając, że zwróci się do Wydziału ruchu drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej o patrole w tym rejonie ulic wskazanych przez 
mieszkańców w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ewentualnego nakładania mandatów 
karnych dla kierowców, którzy przekraczają prędkość, gdyż Komisariat Policji w Jasienicy 
nie posiada możliwości badań radarowych mierników prędkości.  
W odniesieniu do zagospodarowania terenu na przeciwko Parafii Rzymsko Katolickiej Wójt 
Gminy Jaworze poinformował, iż teren ten należy do Szpitala Opieki Długoterminowej  
w Jaworzu będącego pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i czynionych 
rozmowach z Panią Dyrektor Habdas aby teren został uporządkowany, na co udzielono 
odpowiedzi, iż Sanatorium nie posiada środków na prace rewitalizacyjne tego terenu.   
 
 
Pan Edward Kwiecień mieszkaniec ul. Zacisznej zwrócił się z prośbą o rozwiązanie 
problemu sortowni odpadów zlokalizowanej w rejonie tej ulicy i uciążliwościami z tym 
związanymi. Pan Wojciech Hanzel mieszkaniec również ul. Zacisznej zwrócił się  
z problemem zlokalizowanej tam firmy transportowej i przejeżdżaniu ogromnej ilości 
samochodów ciężarowych i zakłócaniu porządku mieszkańców. Pan Handzel zwrócił się 
również z pytaniem o budowę chodnika na ul. Zacisznej w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców.  
Wójt Gminy Jaworze w odpowiedzi na przeprowadzenie interwencji co do zlokalizowanej 
Firmy Operatus zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych w pobliżu ul. Zacisznej 
zwrócił uwagę, iż Gmina nie ma możliwości cofnięcia wydanego Firmie Operatus 
pozwolenia na prowadzenie działalności, wydanego przez Starostę Bielskiego.  
Wójt poinformował mieszkańców że co do ul. Zacisznej, trwają prace związane  
z planowaną budową chodnika na tym odcinku drogi i przeprowadzanymi sprawami 
własnościowymi koniecznymi do realizacji tej inwestycji.    
Do problemu mieszkańców ul. Zacisznej w przedmiocie uciążliwej sortowni odpadów 
komunalnych przez Firmę Operatus odniósł się Pan Przewodniczący Rady Gminy Jaworze, 
który zasugerował spotkanie się mieszkańców tego rejonu z przedstawicielami Firmy 
Operatus, przedstawicielami Urzędu Gminy Jaworze, Panem Michałem Hanusem Radnym 
Gminy Jaworze tego rejonu i wspólnym ustaleniem kompromisu, zastanowieniem się nad 
rozwiązaniem problemu. 
 
Pani Grażyna Matwiejczyk mieszkanka ul. Jaskółczej zwróciła się z prośbą do Pana 
Prezesa PKS-u czy istnieje możliwość utworzenia przystanku na żądanie przy ul. Kalwarii. 
Pana Marek Małacha Prezes PKS-u poinformował mieszkankę, iż nie ma możliwości 
prawnych stworzenia przystanku na żądanie, gdyż to organizator decyduje  
o lokalizacji przystanków autobusowych i jeżeli Wójt Gminy Jaworze i Rada Gminy 
Jaworze wystąpi z takim wnioskiem o ustanowienie nowego przystanku przy spełnieniu 
określonych wymogów technicznych to postulat będzie do spełnienia. Pan Prezes 
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zaznaczył, iż kierowcy nie mogą się zatrzymywać w miejscach niedozwolonych na żądanie 
pasażerów, gdyż grozi im za to kara pieniężna.  
  
Pan Rudolf Penkala mieszkaniec ul. Tulipanowej zwrócił się z prośbą o zajęcie się 
problemem bezdomnego Pana, który porusza się każdego dnia wzdłuż ul. Cieszyńskiej 
stwarzając zagrożenie dla siebie i uczestników ruchu. Kolejną kwestią jaką podjął Pan 
Penkala jest możliwość wykonania oświetlenia ul. Tulipanowej. Ponadto zwrócił się  
z apelem o umieszczeniu na łamach miesięcznika Echo Jaworza statystyki dotyczącej 
struktury zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy Jaworze oraz zwrócił uwagę na pracę 
Urzędu Gminy Jaworze, gdzie nie przyjęto go w godzinach porannych, z niewiadomych 
przyczyn.       
Wójt Gminy Jaworze w odpowiedzi na przytoczone postulaty poprosił Pana Penkalę  
o szczegółowe informacje co do osób, które nie udzieliły mieszkańcowi informacji w 
Urzędzie gminy Jaworze, w celu wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych względem 
takich pracowników. Co do oświetlenia na ul. Tulipanowej już wcześniej wspomniano na 
spotkaniu o braku zgody jednego z mieszkańców, która jest wymagana w tego typu 
inwestycjach.   
 
Pani Danuta Mynarska zwróciła się z postulatem o rozbudowę Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej i uruchomieniem poradni specjalistycznych. Kolejnym aspektem na jaki 
zwróciła uwagę Pani Mynarska były wysokie koszty biletów i coraz większym dopłacaniem 
przez Gminę do PKS-u. Pan Marek Małacha Prezes PKS-u poinformował, iż dopłata którą 
przekazuje Gmina Jaworze wynika z różnicy kosztów i przychodów jaką generuje PKS. 
Zwrócił uwagę, iż dopłata ta jest rozdzielana na 11 Gmin i Powiat Bielski, a strata jaką 
generuje Firma jest podzielona proporcjonalnie do ilości kilometrów, które wykonuje 
transport publiczny. Podkreślił, że stan pasażerów maleje, a koszty transportu rosną  
i w związku z tym również ceny biletów uległy zwiększniu, które określa Starosta Bielski 
jako organizator 
Wójt Gminy Jaworze co do uruchomienia poradni specjalistycznych w Ośrodku Zdrowia 
poinformował o przeprowadzanych rozmowach z Panią Kierownik Dzięcioł i na chwilę 
obecną brakiem środków na rozbudowę ośrodka.   
W nawiązaniu do transportu publicznego Wójt przedstawił mieszkańcom koszty jakie 
musiałaby ponieść Gmina dopłacając do każdego kilometra transportu miejskiego MZK 
oraz obsługą zaledwie 30% tras Gminnych  pomijając przy tym Jaworze Nałęże i Średnie, 
na co Wójt nie może wyrazić zgody gdyż musi dbać o interesy wszystkich mieszkańców,  
a nie tylko części. Wójt przedstawił mieszkańcom koszty jakie są przeznaczane na linie 
transportu MZK do Międzyrzecza, Mazańcowic, Bestwiny i Bystrej porównując przy tym 
koszty transportu linią PKS. 
 
Pan Andrzej Sienicki mieszkaniec ul. Chabrowej zwrócił się z prośbą o interwencję  
w spawie rozwijania nadmiernej prędkości na ul. Słonecznej, ul. Chabrowej  
i stwarzającym zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców. Kolejnym problemem na 
jaki mieszkaniec zwrócił uwagę jest brak patrolowania terenu Goruszki, gdzie młodzież 
spożywa alkohol, oraz zniszczonym ogrodzeniem terenu Szkoły Podstawowej w postaci 
wyrwanego przęsła i przedostawaniem się młodzieży na teren Szkoły w weekendy  
i wulgarnym zachowaniem się i dewastowaniem mienia publicznego. Pan Sienicki zwrócił 
uwagę na zajęcie się przez Gminę Jaworze terenem byłego domu wczasowego przy ul. Za 
Goruszką, po którym pozostały fundamenty.     
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za zgłoszone postulaty i potwierdził iż Rada 
Gminy zainteresuje się problemem. Wójt Gminy Jaworze również zapewnił, iż zajmie się 
zgłoszonymi postulatami. 
 
Pani Aneta mieszkanka ul. Kolonia Dolnej zwróciła się z problemem uporządkowania 
powstałych szkód w wyniku budowy kanalizacji na ul. Poprzecznej, Koloni Dolnej oraz 
Dzwonkowej. Mieszkanka poprosiła o informację czy istnieją środki w budżecie gminnym 
na wykonanie oświetlenia na ul. Spadzistej oraz Poprzecznej oraz o losy ul. Dawny Trakt, 
która posiada bardzo złą nawierzchnię i czy będzie zaplanowana jej modernizacja. 
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Kolejnym problemem, na który zwróciła uwagę jest odbiór azbestu przez Gminę Jaworze  
i kwestii dofinansowania jego usunięcia oraz czy istnieją plany dofinansowania do źródeł 
odnawialnych, docieplenia budynków. 
Wójt Gminy Jaworze poinformował, że wszelkie prace odbudowy powstałych szkód 
pokanalizacyjnych będą realizowane w formie odbudowy przez wykonawcę w celu 
przywrócenia stanu pierwotnego i uporządkowania terenu. Co do kwestii oświetlenia  
ul. Spadzistej i Poprzecznej Wójt poinformował, iż zostanie to ujęte w planie 
inwestycyjnym na rok 2018, gdyż opracowana została mapa oświetlenia ulicznego wraz  
z Radnymi poprzedniej kadencji z podziałem na poszczególne lata do realizacji. Co do ul. 
Dawny Trakt, Wójt zobowiązał się do pozyskania środków na uregulowanie tej ulicy  
i umożliwienie mieszkańcom bezpieczne poruszanie się tym odcinkiem drogi.  
 
Pan Marcin Bednarek Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska poinformował  
mieszkańców o opracowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej i pozyskaniu środków 
unijnych na ten cel w perspektywie finansowania na lata 2014-2020 mającej na celu 
wymianę pieców na ekologiczne, zastosowaniu odnawialnych źródeł energii  
i termomodernizacji budynków. Pan Naczelnik zaznaczył, że w chwili obecnej nie ma 
jeszcze prawnych wytycznych, zasad przyznawania środków, przeprowadzana jest 
obecnie inwentaryzacja dla określenia kierunków i potrzeb mieszkańców w celu uzyskania 
dofinansowania. 
 
Jerzy Dybek mieszkaniec ul. Morwowej zwrócił się z zapytaniem o budowę chodnika przy 
ul. Jaworzańskiej jak również o określenie terminu położenia asfaltu w górnym odcinku 
ul. Morwowej. 
Wójt Gminy Jaworze poinformował, że ul. Jaworzańska i wszelkie kwestie związane z jej 
inwestowaniem należą do kompetencji Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Wójt zapewnił, 
że zostaną poczynione wszelkie działania w celu wyasfaltowania górnego odcinka ul. 
Morwowej oraz zmodernizowania pobocza ul. Ładnej z uwagi na jego wymycie w wyniku 
zalewania wodami opadowymi.   
 
Pan Walter Wehsoly odniósł się do zarzutów Pana Sienickiego adresowanych w kierunku 
młodzieży przedstawiając działalność klubu sportowego KS Czarni Jaworze  
i objęciem opieką 170 wychowanków i czynionymi wszelkimi działaniami w celu 
podnoszenia i krzewienia kultury sportowej wśród młodzieży.    
 
 
Pan Zbigniew Putek Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze zwrócił się z apelem do 
Komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy o zastosowaniu takich środków, które 
przyczyniłyby się do zwiększenia bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu  
z powodu nagminnego łamania przepisów prędkości na terenie Gminy. Zwrócił się  
z prośbą o wzmożone patrole na ul. Szkolnej gdzie kierowcy nie zatrzymują się na przy 
znaku „stop” i łamią tym przepisy ruchu drogowego. Również Pan Grzegorz Nędzka 
zwrócił uwagę na łamanie przepisów przez kierowców w tym rejonie, zaznaczając,  
że zaledwie 5% zatrzymuje się przy oznakowaniu „stop” na skrzyżowaniu ul. Szkolnej  
ze Zdrojową. 
 
 
Pan Ryszard Klima mieszkaniec ul. Południowej zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor 
Aqua S.A. o wymianę rur żeliwnych wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Kolonia Dolna. 
Drugą kwestią jaką poruszył Pan Klima było zapytanie o przyłączenie się Szpitala Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu do kanalizacji sanitarnej.  
Pani Jadwiga Halka Dyrektor Aqua S.A. odpowiedziała, iż w chwili obecnej nie 
przewidziano w planach inwestycyjnych wymiany rur. Zapewniła, że dokona sprawdzenia 
częstotliwości czyszczenia tych rur i przepłukiwania wodociągu w celu poprawy jakości 
wody. 
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Wójt Gminy Jaworze w nawiązaniu do podłączenia się Szpitala Opieki Długoterminowej  
w Jaworzu do kanalizacji sanitarnej poinformował, że Pni Dyrektor Habdas opracowała 
dokumentację i zostanie on podłączony do kanalizacji jeszcze w roku 2015.  
 
 
 
Ad.5 
Wójt Gminy Jaworze serdecznie podziękował mieszkańcom i zaproszonym gościom za 
przybycie na spotkanie i omówienia bardzo ważnych aspektów, problemów z jakimi 
mieszkańcy się podzielili. Zapewnił wszystkich o dołożeniu wszelkich starań aby  
poruszone kwestie jeszcze raz zweryfikować, usprawnić i rozwiązać. Wójt zaprosił 
mieszkańców na indywidualne rozmowy w budynku Urzędu Gminy Jaworze w przypadku 
podjęcia dialogu i wyjaśnienia różnego typu problemów.  
 
 
Spotkanie zakończono o godzinie 19:12.  
 
 
Protokół sporządziła: 
Ewa Wieja  
Inspektor  


