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OZK 0056.3.2015 
 

Protokół ze spotkania Wójta  
z mieszkańcami Gminy Jaworze 

w dniu 14 maja 2015 roku  
 
 

 
W dniu 14 maja 2015 roku miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Jaworze Radosława G. 
Ostałkiewicza z mieszkańcami Gminy Jaworze w Harcówce Związku Harcerstwa Polskiego 
w Jaworzu Nałężu.  
 
 
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 Nałęża, 
5.  Zakończenie spotkania. 
 
 
 
Rozpoczęcie spotkania godz. 1600 
 
 
Ad. 1. 
Wójt Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz przywitał zebranych mieszkańców Jaworza 
Nałęża oraz zaproszonych gości na przedmiotowe spotkanie Pana Marka Małachę Prezesa 
Spółki PKS, 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 Wicewójt 
Gminy Jaworze, Panią Sekretarz Gminy oraz Naczelników Wydziałów Urzędu Gminy 
Jaworze. 
 
 
Ad. 2 
Wójt Gminy Jaworze przedstawił najważniejsze cele Gminy Jaworze 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 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 mieszkańcom o wykorzystywaniu funduszy unijnych w perspektywie do 2020 
roku i przeznaczeniu na zadania inwestycyjne jak również na zadania o charakterze 
społecznym.   
Podkreślił jak bardzo duży nacisk Gmina Jaworze kładzie na jak największe wykorzystanie 
funduszy w celu rozwoju Gminy Jaworze. 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. 
Z tych środków planowane jest między innymi powstanie domu zdrojowego  
z przeznaczeniem na centrum usług społecznościowych, świetlicę ogólno dostępną.  
W tym celu planowana jest odbudowa już istniejącego budynku gminnego wpisanego 
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notabene do rejestru zabytków, w którym obecne znajdują się mieszkania socjalne dla 
siedmiu rodzin. Aby można było przeznaczyć ten budynek pod dom zdrojowy, koniecznym 
jest wybudowanie domu socjalnego dla rodzin objętych pomocą społeczną. Wójt 
przedstawił mieszkańcom plany Gminy Jaworze dotyczące budowy domu socjalnego 
zlokalizowanego na działce gminnej przy ul. Zdrojowej w sąsiedztwie Urzędu Gminy 
Jaworze. Wskazał przy tym na możliwość wykorzystania środków Banku Gospodarstwa 
Krajowego, w którego gestii leży finansowanie budownictwa mieszkalnego typu 
socjalnego w wysokości 30%-50% przy spełnieniu określonych warunków przez Gminę. 
Gmina musi zapewnić lokale socjalne tymczasowe osobom eksmitowanym czy 
pozbawionym prawa do lokalu zastępczego.  
     
Wójt Gminy Jaworze przedstawił również mieszkańcom kolejną planowana 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. Dodał, 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 70 %.  Kolejną 
inwestycją związaną z infrastrukturą sportową będzie wybudowanie obiektu sportowego  
– skateparku zlokalizowanego przy tężni w Jaworzu.   
 
Wójt Gminy Jaworze wspomniał o bardzo wysokim poziome rozwoju naszej oświaty 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum i zwiększaniem się liczby uczniów w Szkole 
Podstawowej do 500 dzieci, a w Gimnajzum do 70 młodzieży i planowanym otworzeniem 
trzech pierwszych klas. Podkreślił bardzo ważną kwestię rozwoju szkolnictwa, 
podnoszenia poziomu kształcenia oraz pozyskaniu blisko 5 milionów z funduszy 
europejskich na rozwój zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży i rozwój edukacji. 
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 wprowadzenia dodatkowych zajęć z  języka niemieckiego w Szkole 
Podstawowej. 
 
Wójt Gminy Jaworze zwrócił uwagę na konieczność remontu dróg lokalnych, na co 
środków finansowych w budżecie gminnym jest bardzo mało, a na fundusze unijne nie 
ma co liczyć gdyż pozbawiono drogi lokalne i powiatowe możliwości z ich korzystania na 
rzecz dróg ekspresowych wojewódzkich i krajowych i kolejnictwa. Podkreślił, że w wyniku 
realizacji inwestycji kanalizacji udało się sporo dróg odbudować czy zmodernizować, gdyż 
główne kolektory biegły w drogach gminnych i w wyniku tego można było je 
wyasfaltować.  
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 
przedsięwzięcia, na co brak jest środków w budżecie gminnym. Kolejną inwestycją 
planowaną, na którą wskazał Wójt jest modernizacja chodnika wzdłuż ul. Bielskiej  
w kierunku Wapienicy, co będzie możliwe do wykonania dzięki realizacji projektu 
kanalizacji w tym rejonie. 
 
Kolejnym aspektem jakim Wójt Gminy Jaworze się podzielił z mieszkańcami jest 
planowana budowa parkingu przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w centrum Jaworza z uwagi 
na napływających turystów, organizowane imprezy gminne, jeżeli Gmina zdoła pozyskać 
środki unijne na ten cel.  
 
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. Przedstawił również mieszkańcom temat budżetu obywatelskiego do którego 
mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty do końca maja b.r., dotyczące choćby 
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zmodernizowania infrastruktury, wprowadzenia warsztatów edukacyjnych kulturalnych  
i szeregu innych inicjatyw społecznych. 
 
Wójt Gminy Jaworze zapoznał 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. 
 
Kolejnym aspektem do jakiego Gmina Jaworze się przygotowuje 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.   
  
Kolejnym tematem jaki Wójt poruszył była kanalizacja i wodociąg w Jaworzu Nałężu  
i zachęcenie mieszkańców do podłączenia się do kolektorów.  
 
Ad.3 
Wójt Gminy Jaworze oddał głos Komendantowi Policji Wojciechowi Kozłowskiemu 
Komisariatu Policji z siedzibą w Jasienicy, który przedstawił stan i porządek za 2014 rok 
wszystkich zdarzeń o charakterze kryminalnym  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. 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 tern Jaworza i Jasienicy, który obsługuje Policja jest terenem 
bezpiecznym, nie odnotowano prób zamachów i innych zagrożeń.  
 
Kolejną osobą, która zabrała głos był Pan Czesław Kanik Przedstawiciel Spółek Wodnych, 
który przedstawił sytuację finansową Spółki Wodnej za 2014 rok i ściągnięciu 80 % 
składek od mieszkańców Gminy Jaworze. Przedstawił, iż wykonano 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. Pan Kanik poinformował mieszkańców  
o uchwalonej kwocie składki na spółkę wodną oraz pełnione dyżury w budynku Urzędu 
Gminy Jaworze raz w tygodniu. Wspomniał o zaplanowanych pracach drenarskich  
w Jaworzu Nałężu na prywatnych gruntach, odbudowaniu rowów i problemów z tym 
związanych, podtapianiu niektórych terenów w związku z zarurowaniem przez niektórych 
mieszkańców rowów i zastosowaniu zbyt małej średnicy rur, brakiem zaopiniowania tego 
typu przedsięwzięć.       
    
W związku z podjęciem tematu odwodnienia, kanalizacji Wójt poprosił o zabranie głosu 
przez Pana Daniela Godziszkę Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy 
Jaworze. Pan Godziszka poinformował mieszkańców o nowym projekcie rozbudowy sieci 
wodociągowej przez półkę Aqua S.A. na terenie Jaworza Nałęża planowanej na 2016 rok 
o długości 2,5 km głównej sieci wodociągowej od ul. Myśliwskiej po ul. Cisową w całości. 
Zapoznał mieszkańców z planami budowy wodociągu również w innych częściach Jaworza 
na ul. Leszczynowej i ul. Na Stoku oraz przebudowy sieci wodociągowej w centrum 
Jaworza. Poinformował mieszkańców o możliwościach skonsultowania, sprawdzenia czy 
nieruchomości zostały objęte projektem na etapie planowania. Pan Naczelnik wspomniał 
o zakończeniu budowy kanalizacji na terenie Jaworza Nałęża i przygotowaniu sieci do 
eksploatacji i podłączeniu się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Poinformował jakie 
czynności formalne mieszkańcy muszą spełnić aby móc się podłączyć do kanalizacji 
sanitarnej. Pan Naczelnik zwrócił się z prośbą do mieszkańców o podłączenie się do sieci 
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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 odniósł się jeszcze do remontu ul. Słonecznej i ul. Cisowej jako ulic 
powiatowych wyłączonych spod własności Gminy Jaworze i bieżącym monitorowaniu 
odnowienia tych ulic. Poinformował mieszkańców o rozmowach poczynionych  
z Wicestarostą w przedmiotowym zakresie, który potwierdził zgłoszenie ul. Słonecznej do 
remontu, który będzie sfinansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego na skutki szkód 
powodziowych. W nawiązaniu do pisma Radnych Okręgu Jaworza Nałęża jakie wpłynęło 
do Urzędu Gminy o poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Cisowej, Wójt odpowiedział że pismo 
zostało przekazane do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, która ma w kompetencji 
zarząd nad drogami powiatowymi. 
 
Wójt Gminy Jaworze oddał głos Panu Wiesławowi Małacha Prezesowi PKS w Bielsku-
Białej, który przedstawił sytuację prawną Spółki PKS, dla której organizatorem jest 
Powiat Bielski w celu zapewnienia transportu publicznego na terenie powiatu. Wszelkie 
kwestie organizacyjne transportu publicznego ustala samorząd powiatu w tym ceny 
biletów, ciągi komunikacyjne i rozkłady jazdy autobusów. Pan Prezes Małacha przedstawił 
sytuację finansową PKS oraz kosztach przewyższających przychody ze sprzedaży biletów 
autobusowych. Poinformował, iż Firma PKS posiada 80 autobusów i rocznie pokonuje 
około 3,5 miliona km komunikacji publicznej. Prowadzona jest również działalność 
dodatkowa w postaci biura usług turystycznych, wynajmu usług transportowych 
przynosząca zyski spółce. Wygospodarowane zyski są przekazywane na powstałe straty  
w wyniku przewyższających kosztów transportu publicznego nad dochodami, co 
powoduje   mniejsze dofinansowanie ze strony gmin na ten cel. Pan Prezes poinformował, 
że dofinansowanie za 2014 rok jak i na obecny rok ze strony Gmin wyniosło około  
4 milionów złotych.      
 
 
Ad. 4. 
Wójt Gminy Jaworze zachęcił mieszkańców do przedstawienia swoich problemów, 
ważnych spraw do omówienia i rozpatrzenia, z którymi muszą zmierzyć na co dzień, na 
wskazanie obszarów, w których Gmina mogłaby udzielic pomocy. Wskazał na obecność 
Naczelników Wydziałów Gminy Jaworze z zakresu ochrony środowiska, gospodarki 
odpadami oraz kanalizacji oraz Przedstawiciela Spółek Wodnych, Pana Prezesa PKS-u, 
Komendanta komisariatu Policji w Jasienicy, do których można zgłaszać wszelkie pytania 
z wątpliwościami. 
 
 
Pan Mrozik Wacław mieszkaniec ul. Małej zwrócił się z pytaniem o możliwość podłączenia 
swojej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, która nie został objęty oraz ewentualnych  
możliwościach dofinansowania do budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków.  
W odpowiedzi Pan Daniel Godziszka Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu 
Gminy Jaworze przedstawił, iż nie każda nieruchomość została objęta planem 
skanalizowania co wynikło z braku pozwolenia właścicieli nieruchomości na 
przeprowadzenie sieci przez swoje działki. Pan Mrozik zwrócił się z zapytaniem  
o możliwość wykonania przepompowni w związku z zaistniałymi różnicami terenu bądź 
dofinansowania przez Gminę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wójt Gminy Jaworze 
poinformował, że Gmina nie posiada takich możliwości finansowych aby dofinansować 
przydomowe oczyszczalnie, gdyż priorytetowym działaniem jest w chwili obecnej 
skanalizowanie całej Gminy Jaworze i rozliczenie projektu. Zapewnił mieszkańców, że po 
zakończeniu projektu zostaną uchwycone zaistniałe luki i wówczas będzie można mówić  
o innych formach przyłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej poprzez 
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indywidualne systemy oczyszczalni bądź zbiorcze w sytuacji gdy nie ma warunków 
technicznych i ekonomicznych. Wójt Gminy Jaworze przedstawił mieszkańcom 
poszczególne etapy realizacji kanalizacji oraz wszelkie problemy jakie zaistniały od 
samego początku jej budowy i dołączaniu kolejnych rejonów Jaworza do projektu. Zwrócił 
uwagę na niewielki budżet jakim dysponuje gmina, a ogromnymi nakładami na 
finansowanie edukacji, pomocy społecznej i innych zadań ustawowych i niemożliwością  
w chwili obecnej dofinansowania mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni.   
 
Pani Irena Mazurek mieszkanka ul. Myśliwskiej 50 zwróciła się z interwencją do Pana 
Czesława Kanika Przedstawiciela Spółek Wodnych o zalewaniu nieruchomości przy ul. 
Myśliwskiej 50 w wyniku obfitych opadów deszczu oraz zasypania rowu na odcinku od ul. 
Cisowej i uszkodzonych drenów. Pani Sygut Beata, zamieszkująca również tą 
nieruchomość dodała o braku jakichkolwiek czynności interwencyjnych w tym temacie  
i bezradnością. W odpowiedzi Pan Czesław Kanik Przedstawiciel Spółek Wodnych 
zapewnił, że zainteresuje się problemem, zostanie zwołana wizja i poczynione 
ewentualne kroki naprawy drenów.   
 
Następnie glos zabrał Przedstawiciel Hufca ZHP przedstawiając historię Harcówki  
w Jaworzu Nałężu i zbliżającym się 50-leciem przypadającym na 2016 rok. Przybliżył 
mieszkańcom, iż ZHP zajmuje się przede wszystkim turystyką i wychowaniem młodzieży, 
propagowaniem postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Zwrócił uwagę, iż przez 
harcówkę w Jaworzu Nałężu przewinęło się około 3o tysięcy dzieci i młodzieży.  
 
Pan Wiesław Korkos mieszkaniec ul. Wrzosowej 59 również zwrócił się z interwencją do 
Pana Czesława Kanika Przedstawiciela Spółek Wodnych o zalewaniu nieruchomości  
i niemożliwością odprowadzania wód opadowych z posesji z uwagi na brak rowu.  
W odpowiedzi Pan Czesław Kanik Przedstawiciel Spółek Wodnych zapewnił Pana Korkos, 
że zainteresuje się zaistniałym problemem.  
Pan Korkos podjął temat chodnika wzdłuż ulicy Wrzosowej, że stwarza on zagrożenie dla 
wszystkich uczestników drogi i ewentualnym poszerzeniem drogi. Wójt Gminy Jaworze  
w odpowiedzi poinformował, ze przy planach budowy chodnika nie było innych możliwości 
jego zaprojektowania gdyż łączy on dwie drogi powiatowe i Starostwo Powiatowe  
w Bielsku-Białej nie wydało pozwolenia w tym przedmiocie.  
Pan Korkos zwrócił się z zapytaniem o plany realizacji placu zabaw na boisku powstałym 
na starym basenie przy ul. Słonecznej. Wójt Gminy Jaworze w odpowiedzi poinformował, 
że plac zabaw będzie wykonany w drugim etapie realizacji tego projektu, przewidzianym 
na 2016 rok. Wójt przedstawił mieszkańcom projekt boiska i pozyskane środki na ten cel  
z Lokalnej Grupy Działania i funduszów terenów wiejskich. Zwrócił się do mieszkańców  
o zachowanie cierpliwości, gdyż wszelkie zadania jakie Gmina Jaworze realizuje muszą 
zachować swoją kolejność etapowość.  
 
Pan Bieniek Jan mieszkaniec ul. Wąwóz zwrócił uwagę na niepodłączenie się mieszkańców 
rejonu ul. Zdrojowej i ul. Sosnowej do kanalizacji wybudowanej już w 2002 roku  
i odprowadzaniem ścieków do potoku Wysoki. 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 zgodnie z przekazywanym wykazem ze Spółki  
Aqua S.A., które posesje zostały już podłączone, a które jeszcze nie.   
 
Pani Piech mieszkanka ul. Myśliwskiej zwróciła uwagę na zalewnie ulicy Myśliwskiej oraz 
nadmierna prędkość przez uczestników ruchu drogowego i w związku z tym 
ewentualnego posadowienia progów zwalniających oraz nagminnym wyrzucaniu śmieci, 
skoszonych traw do lasu i tworzeniem tzw. dzikich wysypisk. Wójt Gminy Jaworze  
w odpowiedzi na przytoczone problemy zapewnił o skontrolowaniu problemu tworzenia 
dzikich wysypisk na terenie lasu i zgłaszaniem interwencji w tym zakresie oraz 
przeprowadzeniu wizji w sprawie nielegalnego odprowadzania ścieków.  
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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 w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa, ewentualnego nakładania mandatów karnych dla kierowców, którzy 
przekraczają prędkość na ul. Myśliwskiej. Poinformował również mieszkańców  
o przekazywanie informacji z interwencją w przedmiocie wyrzucania śmieci do lasu. 
 
Pan Józef Bednarz mieszkaniec ul. Cisowej 21 zwrócił się z apelem o bezpieczeństwo ulicy 
Cisowej i wybudowaniem chodnika w miejscach w których go brak i ewentualne wsparcie 
Urzędu Gminy w Zarządzie Dróg Powiatowych, podlegającemu Starostwu Powiatowemu  
w Bielsku-Białej. Wójt Gminy Jaworze podkreślił, że chodnik znajduje się przy drodze 
powiatowej i Starostwo Powiatowe nie posiada środków finansowych na budowę 
chodników, cedując te zadania na barki Gmin, które w ramach posiadanych środków 
wykonują takie inwestycje. Wójt zaznaczył ze wybudowany już chodnik wzdłuż  
ul. Cisowej powstał tylko i wyłącznie dzięki funduszom unijnym jako ścieżek pieszo-
rowerowych w ramach programów turystycznych, gdyż tylko tego rodzaju działanie 
mogło zostać dofinansowane w przeciwnym razie nie byłoby to możliwe do wykonania. 
Dodał, że wszystkie chodniki w Jaworzu przy drogach powiatowych wybudowała Gmina 
przy wykorzystaniu funduszy unijnych, zaznaczając że Starostwo Powiatowe nie 
przekazało żadnych środków na ten cel.    
Mieszkańcy zwrócili się również z zapytaniem o losy budynku „starej” szkoły w Jaworzu 
Nałężu, czy istnieją jakieś plany co do jej zagospodarowania. Wójt odpowiedział, iż 
ogłoszone już były dwa przetargi na sprzedaż tej nieruchomości i w dalszym ciągu brak 
jest pomysłu na jej wykorzystanie czy to w celach świetlicy czy schroniska dla młodzieży, 
gdyż koszy remontu wyniosłyby około 2 milionów złotych, a na to Gmina nie posiada 
środków w budżecie. Wójt poprosił mieszkańców o zgłaszanie wszelkich sugestii, 
pomysłów, problemów z jakimi się borykają czy na spotkaniach indywidualnych tudzież 
drogą mailową. 
 
Pan Herok poruszył sprawę zmodernizowania linii telefonicznej i pomocą Urzędu Gminy 
Jaworze z interwencją w Telekomunikacji. Wójt zapewnił mieszkańców, że będą 
poczynione rozmowy z Telekomunikacją w kwestiach i cyfryzacji jak i internetyzacji aby 
mieszkańcy mogli swobodnie korzystać z tych usług. 
 
Kolejną kwestią jaką poruszył jeden z mieszkańców było utylizowanie eternitu, w jaki 
sposób Gmina mogłaby by pomóc w odbiorze tego rodzaju odpadów. Pan Marcin 
Bednarek Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska poinformował 
mieszkańców, że azbest w myśl przepisów o odpadach zaliczany jest do odpadów 
niebezpiecznych. Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie planowanego usunięcia azbestu do 
Urzędu Gminy Jaworze gdzie opracowany został program usuwania azbestu i prowadzona 
jest inwentaryzacja w tym zakresie. Naczelnik dodał, że jedynym dofinansowaniem na 
utylizację azbestu jest zaledwie 50 % środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, co powoduje, że wielu mieszkańców nie 
stać finansowo na pokrycie reszty środków na jego usunięcie. Poinformował mieszkańców 
o przepisach prawnych regulujących demontaż azbestu i zgłoszeniu tego faktu do 
Starostwa Powiatowego, Sanepidu.    
 
Pan Wieskaw Korkos mieszkaniec ul. Wrzosowej poruszył kwestię związaną  
z pozyskaniem energii wiatrowej i wykorzystaniem jej na potrzeby całej Gminy. Wójt w 
odpowiedzi przedstawił plany sporządzenia analizy energetycznej i przyjrzeniu się tego 
typu rozwiązaniom w najbliższym czasie.  
 
Pani Ewa Gubała mieszkanka ulicy Wrzosowej poruszyła kwestię bezpieczeństwa na tej 
drodze i ewentualnym posadowieniu progów zwalniających. Wójt odpowiedział, że 
zostanie zbadany ten temat i poczynione wszelkie kroki aby zwiększyć tam stan 
bezpieczeństwa.  
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Ad.5 
Wójt Gminy Jaworze serdecznie podziękował mieszkańcom za przybycie na spotkanie  
i podzieleniem się problemami, które Gmina Jaworze w ramach swoich możliwości będzie 
realizowała. Zaprosił mieszkańców na indywidualne spotkania w budynku Urzędu Gminy 
Jaworze, gdzie w ramach pełnionych obowiązków służy swoja pomocą.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Ewa Wieja  
Inspektor  

 

 


