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OZK 0056.4.2015 
 

 
Protokół ze spotkania Wójta  

z mieszkańcami Gminy Jaworze 
w dniu 28 maja 2015 roku  

 
 

 
W dniu 28 maja 2015 roku miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Jaworze Radosława  
G. Ostałkiewicza z mieszkańcami Gminy Jaworze w Prywatnym Przedszkolu Alutka  
w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej.  
 
 
Porządek obrad: 
 
1.  Przywitanie zebranych mieszkańców oraz zaproszonych gości, 
2.  Przedstawienie priorytetowych kierunków działań, celów związanych z rozwojem 

Gminy Jaworze,  
3.  Omówienie problematyki życia społecznego mieszkańców przy ul. Cieszyńskiej,  
4.  Zakończenie spotkania. 
 
 
 
Rozpoczęcie spotkania godz. 1600 
 
 
Ad. 1. 
Wójt Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz przywitał zebranych mieszkańców Gminy 
Jaworze przy ul. Cieszyńskiej oraz zaproszonych gości na przedmiotowe spotkanie Pana 
Czesława Kanika Przedstawiciela Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych, Pana Huberta 
Kobarskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko, Pana Krzysztofa Kleszcza Radnego 
Gminy Jaworze Okręgu, Pani Wicewójt Gminy Jaworze, Pani Sekretarz Gminy oraz 
Naczelników Wydziałów Urzędu Gminy Jaworze. 
 
Ad. 2 
Wójt Gminy Jaworze przedstawił mieszkańcom priorytetowe cele Gminy Jaworze  
z głównym ukierunkowaniem na rozwój turystyki oraz podjęcia wszelkich działań aby 
przywrócić Gminie status uzdrowiska. Przedstawił mieszkańcom jakie kroki zostały  
podjęte aby Gmina Jaworze stała się uzdrowiskiem. Wspomniał o uruchomieniu 
odwiertów co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi około dwóch milionów 
złotych i szeregiem formalności prawnych z tym związanych.   
Wójt zapoznał mieszkańców z szeregiem inwestycji jakie są realizowane w Gminie oraz 
źródła ich finansowania m.in. kanalizację, na którą wydatkowano 40 milionów złotych. 
Podkreślił bardzo ważną kwestię rozwoju szkolnictwa, podnoszenia poziomu kształcenia 
oraz pozyskaniu blisko 4 milionów z funduszy europejskich na rozwój zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Podkreślił, iż duży nacisk kładzie się na 
podnoszenie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży jak zwiększenie godzin zajęć z języka 
angielskiego z native speakerem w Gimnazjum oraz języka niemieckiego w Szkole 
Podstawowej.  
Wójt Gminy Jaworze przedstawił mieszkańcom projekt budowy 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. Kolejną inwestycją, na którą zwrócił uwagę jest budowa domu socjalnego, 
zlokalizowanego na działce gminnej przy ul. Zdrojowej w sąsiedztwie Urzędu Gminy 
Jaworze. Zwrócił uwagę na konieczność remontu dróg, na co środków finansowych  
w budżecie gminnym jest bardzo mało i konieczności wygospodarowania środków 



2 

 

własnych. Podkreślił, że w wyniku realizacji inwestycji kanalizacji udało się sporo dróg 
odbudować czy zmodernizować. 
Wójt Gminy Jaworze zachęcał mieszkańców do możliwości skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych, które udzielane są raz w tygodniu o określonej godzinie w budynku Pod 
Goruszką.  
Kolejnym tematem jaki Wójt poruszył był transport publiczny i problematyka z tym 
związana. Objaśnił mieszkańcom, iż transport podlega bezpośrednio pod Starostę 
Bielskiego, a Gmina jedynie dofinansowuje kursy nierentowne, jak do Jaworza Nałęża, 
przez Jaworze Średnie, poza godzinami „szczytu” oraz kursami w niedziele i święta.    
 
 
Ad.3 
Głos zabrał Pan Czesław Kanik Przedstawiciel Spółek Wodnych, który przedstawił 
uchwaloną kwotę składki na spółkę wodną oraz pełnione dyżury w budynku Urzędu 
Gminy Jaworze raz w tygodniu. Zwrócił się do Wspólnoty bloków przy ul. Cieszyńskiej  
o uregulowanie kwestii gospodarki wodnej, odprowadzeniem wód opadowych.    
 
 
Ad.4 
Wójt Gminy Jaworze poprosił mieszkańców o przedstawienie wszelkich kwestii 
problematycznych, z którymi mają do czynienia 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 
Przedstawiciela Spółek Wodnych, do których można zgłaszać wszelkie wątpliwości i 
problemy. 
    
Mieszkanka poruszyła kwestię bardzo kosztownych biletów transportu publicznego 
wskazując, iż bardziej rentownym jest korzystanie z usług przewoźników prywatnych. 
Wójt Gminy Jaworze w odpowiedzi wyjaśnił różnice miedzy transportem publicznym,  
a prywatnym zwracając uwagę, iż PKS oraz zatrudnieni tam kierowcy zapewniają 
znacznie większe bezpieczeństwo w porównaniu z prywatnymi busami. Zwrócił uwagę na 
stan techniczny pojazdów i ich bieżącą kontrolę, wskazał na zasady funkcjonowania PKS-
u oraz wszelkich kosztów związanych z jego utrzymaniem, kwestiami ubezpieczenia.  
W odpowiedzi na głosy mieszkańców co do przywrócenia komunikacji miejskiej MZK  
w Jaworzu, Wójt przedstawił mieszkańcom koszty jakie musiałaby ponieść Gmina 
dopłacając do każdego kilometra tego transportu oraz obsługą zaledwie 30% tras 
Gminnych  pomijając przy tym Jaworze Nałęże i Średnie, na co Wójt pozwolić nie może 
gdyż zgodnie z zasadą równości 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.  
 
Jeden z mieszkańców zapytał o losy dworca PKP i linii kolejowej Bielsko-Cieszyn, na Wójt 
Gminy Jaworze odpowiedział, że dworzec podlega pod Urząd Marszałkowski, który nie 
jest zainteresowany jego odbudową i modernizacją. Wójt przedstawił mieszkańcom koszt 
rewitalizacji linii kolejowej, który wyniósłby około 100 milionów złotych. Stąd stacja 
kolejowa przeznaczona jest do likwidacji na podstawie analiz Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju. 
 
Mieszkańcy poruszyli temat uporządkowania terenów zielonych wokół bloków przy ul. 
Cieszyńskiej i wykaszania traw, zagospodarowania terenu oraz kwestię bezdomnych 
zwierząt, a w szczególności kotów. Pan Marcin Bednarek Naczelnik Wydziału Spraw 
Komunalnych i Uzdrowiska w odpowiedzi co do wykaszania terenów zielonych 
poinformował o prawnych regulacjach i brakiem instrumentów prawnych przez Urząd 
Gminy Jaworze w celu przymuszenia właścicieli działek budowlanych do wykaszania traw. 
Rola urzędników polega jedynie na bieżącym monitowaniu i napominaniu właścicieli 
nieruchomości do wykaszania działek. Naczelnik zobowiązał się przeprowadzenia wizji  
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w terenie i sprawdzeniu stanu własności przedmiotowych nieruchomości, określenia 
właścicieli i wystosowaniu pism o wykoszenie. W odniesieniu do bezdomnych kotów 
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska wyjaśnił mieszkańcom, że zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt Urząd Gminy Jaworze nie ma obowiązku wyłapywać  
i przekazać do schroniska kotów wolno żyjących. Wyjaśnił, że ustawa o ochronie zwierząt 
wprowadziła pojęcie społecznego opiekuna kotów, którego zadaniem byłoby ich 
dokarmianie oraz zgłaszanie do badania weterynaryjnego i ewentualnej sterylizacji. 
Przedstawił koszty do jakich zobowiązana jest Gmina aby takimi kotami się zajmować  
i zaapelował do mieszkańców aby nie dokarmiać kotów gdyż to generuje koszty ich  
utrzymywania. Wójt Gminy Jaworze zaapelował do mieszkańców aby zgłosić swoją 
kandydaturę na społecznego opiekuna kotów i zajęciem się ich wyłapywania  
i przekazywania do badania, sterylizacji, kastracji i w konsekwencji przyczynieniu się do 
rozwiązania problematyki wolno żyjących kotów. 
  
Pan Krzysztof Kleszcz Radny Gminy Jaworze zwrócił się z zapytaniem o możliwość 
pozyskania przez wspólnotę bloków przy ul. Cieszyńskiej środków na zmodernizowanie 
dróg wokół bloków w postaci położenia asfaltu. Wójt poinformował, że wspólnota nie 
może ubiegać się o takie dofinansowanie gdyż działa w oparciu o przepisy o własności 
lokali i jest prywatną własnością.  
 
Jedna z mieszkanek zwróciła się z zapytaniem o wykonanie placu zabaw dla dzieci, na co 
Wójt Gminy Jaworze zachęcił do złożenia wniosku do budżetu obywatelskiego do 31 maja 
br i zagłosowania na wykonanie projektu w postaci placu zabaw. 
 
Pan Krzysztof Kleszcz Radny Gminy Jaworze zwrócił się do Wójta Gminy Jaworze   
o zapoznanie mieszkańców z tematem przywrócenia w Jaworzu uzdrowiska. Wójt 
poinformował jakie formalności zostały już spełnione pod względem infrastruktury czyli 
m.in. skanalizowaniu miejscowości, rozprowadzaniem wodociągu, bieżącym 
remontowaniem dróg, przeprowadzeniu badań powietrza i spełnieniu szeregu wymogów 
czystości powietrza, potwierdzonego badaniami przez Główny Instytut Górnictwa. 
Ponadto wskazał, iż w Jaworzu funkcjonuje Sanatorium nastawione na leczenie pacjentów  
z chorobami dróg oddechowych, co stanowi jeden ze spełnionych wymogów uzyskania 
statusu uzdrowiska. Wójt odniósł się jeszcze do kwestii koniecznego wykonania badania 
wód podziemnych i staraniem się 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.  
 
Mieszkańcy bardzo serdecznie podziękowali Wójtowi Gminy Jaworze za otrzymane kartki 
urodzinowe, które wysyłane są jubilatom, którzy ukończyli 75-ty rok życia.   
 
 
Ad.5 
Wójt Gminy Jaworze serdecznie podziękował za przybycie na spotkanie mieszkańców  
i chęcią omówienia, podzielenia się problemami z jakimi mają styczność w życiu 
codziennym. Zapewnił mieszkańców ul. Cieszyńskiej, iż zawsze jest otwarty na rozmowy  
z mieszkańcami i wspólnym dialogiem w celu rozwiązywania wszelkich barier. Zaprosił na 
indywidualne spotkania w Urzędzie Gminy Jaworze gdzie służy swoją pomocą.   
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Ewa Wieja  
Inspektor   


