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OZK 0056.2.2015 
 

 
Protokół ze spotkania Wójta  

z mieszkańcami Gminy Jaworze 
w dniu 16 kwietnia 2015 roku  

 
 

 
W dniu 16 kwietnia 2015 roku miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Jaworze Radosława 
G. Ostałkiewicza z mieszkańcami Gminy Jaworze w budynku Gimnazjum 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.  Pytania i wolne wnioski mieszkańców Jaworza, 
4.  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 Panią Magdalenę Idzik 
Radną Sejmiku Województwa Śląskiego, Pana Czesława Kanika Przedstawiciela 
Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych, Pana Wojciecha Kozłowskiego Komendanta 
Komisariatu Policji w Jasienicy, Pana Zbigniewa Bohuckiego Dzielnicowego Komisariatu 
Policji w Jasienicy, Panią Mariolę Golik Przedstawicielkę Wydziału Terenów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Pana Józefa Herzyka Radnego Powiatu 
Bielskiego oraz  Pana Mieczysława Brzezickiego Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze.  
 
Ad. 2 
Wójt Gminy Jaworze przedstawił mieszkańcom główne cele do jakich będzie zmierzał 
przez kolejne cztery lata piastowania funkcji z naciskiem na rozwój turystyki oraz 
powrotu do korzeni uzdrowiskowych miejscowości. Przedstawił jaki środkami finansowymi 
dysponuje Gmina Jaworze i jakie wydatki pokrywane są z budżetu. Zwrócił uwagę na 
kroki jakie 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 przeprowadzenia badania wód 
podziemnych. Wskazał na przeprowadzenie tych badań pod względem ich właściwości 
leczniczych oraz czynionymi staraniami o sfinansowanie tego przedsięwzięcia gdyż jest to 
koszt rzędu dwóch milionów złotych. Poinformował mieszkańców o ubieganiu się przez 
Urząd Gminy Jaworze dofinansowania badania wód podziemnych przez Ministerstwo 
Środowiska i podjęciem przez Ministra w tym zakresie decyzji, która ma charakter 
uznaniowy. Wójt Gminy Jaworze wspomniał o ubieganiu się przez Gminę Jaworze  
funduszy unijnych na rozwój Gminy z nowej perspektywy 2014-2020 i przeznaczeniu ich 
na zadania inwestycyjne jak również na zadania o charakterze społecznym. Zaznajomił 
mieszkańców z pozyskaniem środków unijnych w wysokości czterech milionów złotych na 
rewitalizację budynku gminnego nr 30 w Centrum Jaworza z przeznaczaniem na dom 
zdrojowy, w którym mieściłoby się centrum usług społecznościowych, centrum kultury 
Gminy. Wójt przedstawił mieszkańcom planowaną inwestycję budowy domu socjalnego 
zlokalizowanego na działce gminnej przy ul. Zdrojowej w sąsiedztwie Urzędu Gminy 
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Jaworze i zakwaterowaniem tam rodzin objętych pomocą społeczną. Wskazał ponadto na 
regulacje prawne do jakich zobowiązana jest Gmina w zakresie zapewnienia lokali 
socjalnych tymczasowo osobom eksmitowanym czy pozbawionym prawa do lokalu 
zastępczego.   
 
Kolejnym celem do zrealizowania przez Gminę Jaworze, z którym Wójt zapoznał 
mieszkańców jest wykorzystanie źródeł fotowoltaicznych na obiektach użyteczności 
publicznej ukierunkowanych na ochronę środowiska i zwiększenia oszczędności  
w budżecie gminnym. W związku z tym czynione są starania o pozyskanie środków 
unijnych i umieszczenie takich ogniw na budynkach obu szkół, przedszkola w Jaworzu 
Średnim, Muzeum Fauny i Flory jak i na budynku Gminy Jaworze.   
 
Wójt Gminy Jaworze zapoznał również mieszkańców z planowanym utworzeniem 
Centrum Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej na co 
pozyskano środki unijne w wysokości 300 tysięcy złotych, w celu uatrakcyjnienia oferty 
edukacyjnej również dla dzieci spoza Jaworza.    
 
Wójt Gminy Jaworze podkreślił, iż bardzo duży nacisk Gmina Jaworze kładzie na rozwój  
i wspieranie edukacji dzieci i młodzieży. Podkreślił bardzo ważną kwestię rozwoju 
szkolnictwa, podnoszenia poziomu kształcenia oraz pozyskaniu blisko 4 milionów  
z funduszy europejskich na rozwój zajęć przedszkolnych. Zwrócił również uwagę na 
starania pozyskania funduszy na aktywizacji osób starszych poprzez działania 
integracyjne, szkoleniowe.  
 
Wójt Gminy Jaworze przedstawił mieszkańcom kolejną planowaną inwestycję, jaką jest 
budowa hali sportowej zlokalizowanej przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu oraz koszty z tym 
związane oraz planowanym rozpoczęciem budowy w roku 2016. Wskazał przy tym na 
możliwości korzystania z obiektu dzieci , młodzieży jak i również mieszkańców Gminy 
Jaworze. Dodał przy tym, że Gmina Jaworze jako jedna ze wszystkich gmin powiatu 
bielskiego nie dysponuje pełno wymiarową salą sportową przystosowaną dla dzieci. Koszt 
budowy hali sportowej wyniósłby około 4-4,5 milionów złotych z dofinansowaniem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki do około 66,6 %.  
Kolejną inwestycją sportowo-rekreacyjną do jakiej Wójt nawiązał jest otwarcie boiska 
zlokalizowanego na starym basenie w Jaworzu Górnym już w maju 2015 roku. 
Poinformował mieszkańców również o planach zagospodarowania terenu przy Tężni  
w Jaworzu na cele sportowo rekreacyjne i bardzo ogromnym rozwojem Gminy Jaworze  
w tym zakresie.  
 
Wójt Gminy Jaworze zapoznał również mieszkańców z realizacją inwestycji kanalizacji  
oraz jej etapowością oraz wydatkowaniu na tą inwestycję ponad 40 milionów złotych oraz 
planowanym zamknięciu do końca 2015 roku 5o km kolektora sieci kanalizacyjnej.  
Zwrócił uwagę, iż celem do jakiego zmierza Gmina Jaworze jest 98% skanalizowania 
powierzchni miejscowości, zgodnie z krajowym programem oczyszczania ścieków 
komunalnych. Zaapelował do mieszkańców Gminy Jaworze o przyłączanie się do sieci, 
gdyż projekt jest współfinansowany ze środków unijnych i skrupulatnie rozliczany i Gmina 
może ponieść karę finansową w wysokości 20 tysięcy za średnio jednorodzinny budynek 
mieszkalny nie podłączony do sieci kanalizacyjnej.  
 
Wójt Gminy Jaworze zapoznał mieszkańców z problematyką konieczności remontu dróg 
lokalnych, na co środków finansowych w budżecie gminnym jest bardzo mało, a fundusze 
unijne nie przewidują finansowania modernizacji dróg lokalnych i powiatowych na rzecz 
dróg ekspresowych wojewódzkich i krajowych oraz kolejnictwa. Podkreślił, że w wyniku 
realizacji inwestycji kanalizacji udało się sporo dróg odbudować czy zmodernizować, gdyż 
główne kolektory biegły w drogach gminnych co umożliwiło ich wyasfaltowanie.  
Wskazał na planowany remont skrzyżowania przy ul. Zdrojowej z ul Cieszyńską 
/Cholewikówka/ z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu. Jakiekolwiek zmiany 
modernizacyjne tego skrzyżowania pociągałby Gminę do częściowego finansowania tego 
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przedsięwzięcia, na co środków w budżecie gminnym. Kolejną inwestycją planowana, na 
którą wskazał Wójt jest modernizacja chodnika wzdłuż ul. Bielskiej w kierunku Wapienicy, 
co będzie możliwe do wykonania dzięki realizacji kanalizacji w tym rejonie. 
 
Wójt Gminy Jaworze przedstawił również mieszkańcom temat budżetu obywatelskiego, 
do którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty do końca maja 2015 roku, 
dotyczące choćby kwestii zmodernizowania infrastruktury, rozwoju edukacji i szeregu 
innych inicjatyw społecznych. Możliwości wyboru najkorzystniejszego projektu postaną  
w gestii mieszkańców. Wójt zachęcił mieszkańców do możliwości skorzystania  
z bezpłatnych porad prawnych, które udzielane są raz w tygodniu o określonej godzinie  
w budynku Pod Goruszką. 
 
 
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 podłączeniu się około 300 budynków w rejonie od ul. Wapienickiej do ul. 
Ładnej i problemami z podłączeniem jednego mieszkańca, który nie wyraził takiej woli. 
Pan Naczelnik poinformował, że w takich przypadkach Gmina będzie zmuszona do 
zastosowania wykonania zastępczego i obciążeniu kosztami mieszkańców, którzy nie chcą 
się dobrowolnie podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Zwrócił uwagę na wymogi unijne  
i obowiązek podłączania się budynków do kanalizacji, gdyż w przeciwnym razie Gmina 
poniesie karę finansową w postaci zwrotu środków w wysokości 20 tysięcy za średnio 
jednorodzinny budynek mieszkalny nie podłączony do sieci.  
Pan Naczelnik Godziszka poinformował mieszkańców o projekcie rozbudowy sieci 
wodociągowej przez spółkę Aqua S.A. na terenie Jaworza na 2016 rok. Zaznajomił 
mieszkańców z planami spółki Aqua S.A. w zakresie wymiany sieci wodociągowej na ul. 
Rumiankowej i Relaksowej w celu jej zmodernizowania. Również ulice Storczyków, 
Słoneczna, Brzoskwiniowej, Za Goruszką, Zaciszna, Stroma zostały zakwalifikowane do 
przebudowy sieci wodociągowej w ilości około 3 km długości. Wspomniał, iż przy 
realizacji inwestycji budowy kanalizacji na terenie Jaworza można zgłaszać problemy z 
sieciami wodociągowymi, które są rozwiązywane jako awarie w porozumieniu ze Spółką 
Aqua S.A. 
Pan Naczelnik Godziszka poruszył również kwestię remontu studzienek na ul. 
Wapienickiej, które uległy zapadnięciu i koniecznością ich naprawy i wyregulowania. 
Poinformował, że Firma Ekomeks, która wykonywała budowę kanalizacji w tym rejonie 
podczas etapu pierwszego i drugiego została zlikwidowana i wszelkie prace remontowe 
jak również na ul. Wapienickiej Gmina musi w chwili obecnej pokryć z własnych środków.        
 
 
Wójt Gminy Jworze poprosił Pana Marcina Bednarka Naczelnika Wydziału Spraw 
Komunalnych i Uzdrowiska o przybliżenie mieszkańcom problematyki ograniczenia niskiej 
emisji w Gminie Jaworze. Pan Naczelnik poinformował  mieszkańców o opracowaniu planu 
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 uregulowań i wytycznych oraz 
zasad przyznawania środków na ten cel. Poinformował o przeprowadzanym rozpoznaniu 
tematu, wystosowaniu do mieszkańców ankiet w przedmiotowym zakresie oraz skupieniu 
się na inwentaryzacji dla określenia kierunków i potrzeb mieszkańców w celu uzyskania 
dofinansowania na ograniczenie niskiej emisji. 
 
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 
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przeznaczono środki w wysokości 49.315,84 zł. Pan Kanik wspomniał o zaplanowanych 
pracach drenarskich zgłoszonych przez mieszkańców Jaworza oraz odbudowaniu rowów 
przy ul. Słonecznej do ul. Kwiatowej o długości 1300m oraz w rejonie Goruszki do Potoku 
Wysoki o długości 1400m. Zaznaczył, iż w pierwszej kolejności będą wykonane prace 
odbudowy rowu od ul. Kolonia Dolna w kierunku ul. Dawny Trakt. Pan Kanik poinformował 
mieszkańców o pełnionych dyżurach w budynku Urzędu Gminy Jaworze raz w tygodniu. 
Wójt Gminy Jaworze zwrócił do mieszkańców z apelem opłacania składek na spółkę 
wodną, w której gestii są prace porządkowania melioracji, czynionych pracach 
drenarskich i kosztów z tym związanych.    
 
Wójt Gminy Jaworze poprosił o zabranie głosu przez Panią Mariolę Golik Przedstawicielkę  
Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, która przybliżyła 
kwestie pozyskania środków w ramach programu PROW /Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich/, gdzie kryteria do spełnienia nie były możliwe przez Gminę do spełnienia. Pani 
Golik poinformowała mieszkańców również o indywidualnych możliwościach skorzystania 
z dofinansowania poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania bądź Lokalnej Grupy 
Rybackiej.   
 
 
Ad. 3. 
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 Przedstawiciela Spółek Wodnych, 
do których można zgłaszać wszelkie wątpliwości i problemy. 
 
Pan Brandys mieszkaniec ul. Podgórskiej zwrócił się z prośbą o umieszczenie na ul. 
Podgórskiej hydrantu, który służyłby w tym rejonie na wypadek zagrożenia pożarowego. 
Drugą sprawą jaką mieszkaniec poruszył były prace oczyszczenia rowów wzdłuż  
ul. Podgórskiej, oraz kwestia mostku i wzmocnienia barierek tam posadowionych. 
Wójt Gminy Jaworze poinformował o przystąpieniu przez Gminę Jaworze do prac 
oczyszczania rowów na terenie miejscowości, ponadto zapewnił, iż bariery mostku 
również zostaną wzmocnione i osobiście sprawdzi te działania. W nawiązaniu do 
posadowienia hydrantu na ul. Podgórskiej Wójt zapewnił, iż sprawa zostanie zgłoszona do 
Spółki Aqua S.A. w Bielsku-Białej. Pan Daniel Godziszka Naczelnik Wydziału Rozwoju  
i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze dodał ze swojej strony, iż ten rejon nie ma jeszcze 
zakończonej sieci wodociągowej i podjętym porozumieniem z jednym z mieszkańców ul. 
Podgórskiej, który przekaże część swojego wodociągu w celu ujęcia tej sieci 
wodociągowej co umożliwi zwiększenie ciśnienia i możliwość zabudowy dodatkowych 
hydrantów.  
 
Pani Janina Holeksa Radna Gminy Jaworze zwróciła się do Pana Józefa Herzyka Radnego 
Powiatu Bielskiego o udzielenie informacji w sprawie zwiększenia kursów przez 
przewoźnika lokalnego PKS na trasie Jaworze - Bielsko-Biała oraz postulatem 
zmniejszenia cen biletów. W odpowiedzi Pan Józef Herzyk Radny Powiatu Bielskiego 
przedstawił sytuację finansową PKS-u, dla którego organizatorem jest Starosta Bielski. 
Zwrócił uwagę na kursy deficytowe z uwagi na pojawienie się przewoźników prywatnych  
i prowadzoną działalnością konkurencyjną  oraz dopłacaniem do transportu przez Gminy 
Powiatu Bielskiego oraz Starostwo Powiatowe. W odpowiedzi do zwiększenia kursów Pan 
Herzyk oznajmił, iż należy się zwrócić do Wójta z takim postulatem zwiększenia ilości 
kursów i przedłożeniem problemu w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Wójt 
Gminy Jaworze zaznajomił mieszkańców z wprowadzoną przez PKS w roku 2013 
promocją na obniżenie biletów na wniosek Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego. 
Założeniem było pozyskanie większej ilości klientów, co w stanie faktycznym wyniosło 
zaledwie 10% i wygenerowanym deficytem dla przewoźnika w wysokości czterech 
milionów złotych, do którego pokrycia zostały również zobowiązane Gminy Powiatu 
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Bielskiego. Wójt poinformował mieszkańców, iż już w roku 2015 Gmina Jaworze dopłaciła  
do PKS-u kwotę w wysokości 160 tys złotych.  
 
Mieszkaniec Jaworza zwrócił się z prośbą o oświetlenie ul. Olszynowej oraz ul. Groszowej. 
W odpowiedzi Wójt Gminy Jaworze zapewnił że te ulice zostały ujęte w planach do 
realizacji w 2016 roku. Dodał, iż Urząd Gminy Jaworze wspólnie z Radnymi poprzedniej 
kadencji opracowali mapę oświetlenia ulicznego z podziałem na poszczególne lata do 
realizacji. Zaznajomił przy tym mieszkańców z wymogami prawnymi, warunkami 
technicznymi jakie nakłada Firma Tauron i bardzo długimi terminami oczekiwania na 
uruchomienie punktów oświetleniowych.      
 
Pan Tomasz Kumel mieszkaniec ul. Groszkowej zwrócił się z zapytaniem o infrastrukturę 
drogową na ul. Groszkowej i ul. Łubinowej, oraz planami kanalizacyjnymi w tym rejonie, 
w którym planowane jest powstanie osiedla i ciągłej rozbudowywany tego terenu. W tym 
przedmiocie zabrał głos Pan Zygmunt Podkówka Wiceprzewodniczący Radny Gminy 
Jaworze wskazując, iż jest po rozmowie z mieszkańcem ul. Kryształowej, który 
zobowiązał się do oddania na potrzeby Gminy Jaworze swojej drogi prywatnej  
z możliwością jej wykorzystania publicznego.  
Wójt Gminy Jaworze zapewnił, że Gmina będzie starała się zapewnić przejezdność  
ul. Groszkowej z uwagi na planowane prace rozbudowy mieszkaniowej na tym terenie  
i w chwili obecnej brakiem środków na położenia tam asfaltu. Wójt zaprosił mieszkańców 
tego rejonu do podjęcia wspólnego dialogu i wypracowania rozwiązań na przyszłość.  
W odniesieniu do skanalizowania ul. Groszkowej i ul. Łubinowej głos zabrał Pan Daniel 
Godziszka Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze, informując 
mieszkańców, iż ten rejon został ujęty w piątym etapie budowy kanalizacji, zaprosił do 
Urzędu Gminy celem zweryfikowania ujęcia nieruchomości w planach inwestycyjnych do 
skanalizowania.  
 
Pani Mirosława Stroka wystąpiła w imieniu Pana Jerzego Zawiły o podjecie interwencji  
w sprawie wykaszania działki zlokalizowanej naprzeciwko posesji pana Zawiły na  
ul. Zagrodowej oraz problemem z udrożnieniem rowu na tej posesji. W odpowiedzi Pan 
Marcin Bednarek Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy 
Jaworze poinformował, iż został wykonany przepust na tej posesji przy udziale Spółek 
Wodnych i oczyszczeniem rowu. Dodał, że istnieje bardzo trudny kontakt z mieszkańcami 
tej nieruchomości, gdyż jej nie zamieszkują i nie wyrażają woli w celu bieżącego 
oczyszczenia rowu przez Spółkę Wodną. Zwrócił uwagę, iż nie odpowiadają na prośby 
wykaszania, odchwaszczania i uporządkowania posesji. Dodał również, iż Gmina Jaworze 
jak również przedstawiciele Spółek Wodnych nie mają możliwości prawnych wkroczenia 
na teren prywatny bez zgody właścicieli. 
 
Pan Zbigniew Czakon mieszkaniec ul. Podgórskiej zwrócił się z prośbą o umieszczenie 
koszy na śmieci wzdłuż ulic jaworzańskich w celu poprawy stanu porządkowego i dbałości  
o ochronę środowiska Jaworza. Zwrócił się z zapytaniem o zmodernizowanie części 
odcinka ul. Podgórskiej od ul. Morwowej w kierunku ul. Ładnej oraz podjął postulat  
poprawy stanu drenów na ul. Południowej.  
W odpowiedzi Pan Daniel Godziszka Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu 
Gminy Jaworze poinformował o planach remontowych ul. Podgórskiej w tym zasypania 
poboczy w terminie realizacji do końca czerwca 2015 roku. Dodał również, iż na ul. 
Południowej zostaną wykonane kraty odwodnieniowe w ramach remontów cząstkowych 
dróg. Również Pan Czesław Kanik Przedstawiciel Spółek Wodnych poinformował  
o planowanych pracach drenarskich przy ul. Południowej.  
Wójt Gminy Jaworze zapewnił o umieszczeniu koszy na śmieci wzdłuż chodników 
gminnych i bieżącym monitorowaniem stanu porządkowego dróg na terenie Gminy 
Jaworze.   
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Pan Adam Mendrek mieszkaniec ul. Pagórkowej zwrócił się z prośbą o poszerzenie ulic 
Kolonii Dolnej i Kolonii Górnej i kwestią zastanowienia się nad możliwościami zarurowania 
choć jednej strony drogi co poprawiłoby bezpieczeństwo na tych drogach. Drugą kwestią 
z jaką zwrócił się Pan Mendrek była sprawa zmodernizowania, tudzież wymiany rurociągu 
żeliwnego, który jest przestarzały i zawiera zanieczyszczoną wodą. Zwrócił się również  
z zapytaniem o powstanie ewentualnego basenu na terenie Gminy Jaworze w związku  
z zasypaniem starego basenu przy ul. Słonecznej w Jaworzu Górnym. 
Wójt Gminy Jaworze w odpowiedzi na postulat poszerzenia ulic Kolonii Dolnej i Kolonii 
Górnej zapewnił, iż poczynione zostaną kroki rozwiązania tego problemu, jednakże 
wiązać się to będzie z aspektami własnościowymi i oddania części gruntów przez 
mieszkańców nieodpłatnie w celu poszerzenia tych dróg. W sprawie wymiany  
i zmodernizowania rurociągu, Wójt poinformował mieszkańców, że problem przedstawi 
Pani Dyrektor Aqua S.A., gdyż wodociąg jest ich własnością i wszelkie sprawy wymiany  
i modernizowania należą do kompetencji Spółki Aqua S.A.   
W nawiązaniu do byłego basenu przy ul. Słonecznej Wójt poinformował, iż w chwili 
obecnej tego typu basen nie uzyskałby pozwolenia na jego funkcjonowanie, z uwagi na 
brak miejsc parkingowych, zacienionym terenu i brakiem spełnienia szeregu wymogów 
dla tego typu obiektu użyteczności publicznej. Dodał, że plan zagospodarowania 
przestrzennego Urzędu Gminy Jaworze jest przygotowany pod tego typu inwestycje, 
jednakże Gmina Jaworze nie posiada i nie posiadała nigdy środków finansowych na 
wybudowanie nowego basenu. Byłoby to możliwe do zrealizowania jedynie  
w partnerstwie z inwestorem z zewnątrz bądź innej formule prawnej. Poinformował,  
iż priorytetowym celem w chwili obecnej, na którym Gmina skupia swoją energie jest 
dążenie Gminy do odzyskania praw uzdrowiskowych.   
 
Pan Brandys mieszkaniec ul. Podgórskiej zwrócił się z zapytaniem czy wybudowany 
chodnik wzdłuż ul. Południowej będzie rozbudowany na całym odcinku ulicy.  
W odpowiedzi Pan Daniel Godziszka Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu 
Gminy Jaworze poinformował, iż chodnik ten był zaprojektowany do posesji Pana Lorka 
Radnego Gminy Jaworze, jednakże mieszkanka tej ulicy nie wyraziła zgody na 
przebudowę ogrodzenia na swojej posesji, co uniemożliwiło wybudowanie tego chodnika 
zgodnie z jego projektem. 
 
Pan Mariusz Harędziński mieszkaniec ul. Ładnej zwrócił się z prośbą o umocnienie 
pobocza ul. Podgórskiej w skrzyżowaniu z ul. Ładną, gdzie w wyniku sporych opadów 
deszczu pobocza zostają wymywane z naniesieniem kamieni i żwiru  na drogę. W tym 
przedmiocie informacji udzielił Pan Daniel Godziszka Naczelnik Wydziału Rozwoju  
i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze, iż zostaną umocnione i zmodernizowane pobocza  
w postaci zastosowania masy kationowej. 
 
Pan Franciszek Tesarz mieszkaniec ul. Średniej poruszył problem parkowania przez 
mieszkańców ul. Średniej na chodniku wzdłuż drogi co uniemożliwia pieszym bezpieczne 
korzystanie z tego chodnika. Zaznaczył również, że bardzo często rowerzyści korzystają  
z chodników i wzdłuż ul. Wapienickiej stwarzając zagrożenie dla pieszych. W odpowiedzi 
na postulaty mieszkańca Pan Wojciech Kozłowski Komendant Komisariatu Policji  
w Jasienicy zapewnił, iż zostaną wzmożone patrole policyjne w tym rejonie i ewentualne 
nakładanie mandatów karnych. 
Komendant poinformował mieszkańców o planowanym pełnieniu dyżurów przez 
Dzielnicowego Komisariatu Policji w Jasienicy w Urzędzie Gminy Jaworze raz w tygodniu. 
Podziękował również mieszkańcom za przyczynienie się do ujęcia sprawcy włamań na 
terenie Jaworza, za zachowanie obywatelskiej postawy i sprawnej reakcji i zawiadomieniu 
Policji.     
 
  
Pani Janina Holeksa Radna Gminy Jaworze zwróciła się z pytaniem czy zgodne z prawem 
jest wybudowanie drogi razem z chodnikiem w celu wyminięcia się dwóch pojazdów  
i wykorzystaniem do tego celu chodnika. Zwróciła się również z pytaniem czy budowa hali 
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sportowej na terenie Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu będzie wykonana na powstałych 
wcześniej fundamentach.  
Wójt Gminy Jaworze zapewnił Panią Radną, iż tego typu inwestycje budowy drogi  
z przyległym chodnikiem są zgodne z prawem. Co do fundamentów zlokalizowanych na 
terenie Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wójt poinformował, że zostaną one zlikwidowane, 
gdyż nie spełniają norm dla tego typu obiektów sportowych, które powinny zapewnić 
pełnowymiarowe możliwości gry w piłkę halową, siatkową czy do koszykówki.  
 
 
 
Ad.4 
Wszelkie tematy spotkania z mieszkańcami zostały omówione, Wójt Gminy Jaworze 
serdecznie podziękował za przybycie na spotkanie i podzieleniem się ważnymi aspektami 
społecznymi, omówieniem kluczowych problemów z jakimi borykają mieszkańcy Jaworza. 
Zapewnił mieszkańców o dołożeniu wszelkich starań aby wszelkie kwestie sporne 
rozstrzygnąć i rozwiązać.   
 
 
Protokół sporządziła: 
Ewa Wieja  
Inspektor  


