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Podsumowanie pracy Burmistrza i Rady Miejskiej
w kadencji 2014-2018

Działania Burmistrza i Rady Miejskiej mają na celu dobro mieszkańców i ciągłe podnoszenie poziomu ich życia. W obliczu zbliżającego się końca kadencji Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz przedstawia sprawozdania z powierzonej przez Państwa cztery lata temu
funkcji. Szczegóły na stronach 2-5.

W TYM WYDANIU ROZMAITOŚCI JAWORZYŃSKICH

Podsumowanie kadencji Radnych w latach 2014-2018 na
stronach 6-7.

Wybory samorządowe 2018 - jak i gdzie głosować
21 października na stronie 8.
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Podsumowanie pracy Burmistrza i Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018

> Grzegorz Grzegorzewicz - Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

Szanowni Państwo
W obliczu zbliżającego się końca kadencji
czuję się zobowiązany do przedstawienia
sprawozdania z powierzonej mi przez Państwa cztery lata temu
funkcji. Przez całą
mijającą kadencję powierzone nam zadania
staraliśmy się wypełniać jak najlepiej pracując na rzecz miasta

i jego mieszkańców.
Działalność samorządu
jest oparta na realizacji rocznych budżetów
i planów wieloletnich,
trosce o dochody oraz
oszczędne i celowe
gospodarowanie.
W
okresie mijającej kadencji udało się pozyskać rekordowe kwoty
z funduszy unijnych
i środków krajowych,
z
przeznaczeniem

przede wszystkim na
cele rozwojowe. Ogólna kwota przeznaczona
na inwestycje, budowę i
rozbudowę infrastruktury w gminie wynosi
około 57 mln złotych,
z czego 42 mln stanowi
dofinasowanie. Jest to
znakomity wynik dla
naszej Gminy. Działania Burmistrza i Rady
Miejskiej mają na celu
dobro mieszkańców i
ciągłe podnoszenie poziomu ich życia. Warto
podkreślić, że pozytywne zmiany, jakie zachodzą w naszej gminie i uzyskane efekty,
były możliwe dzięki
bardzo dobrej współpracy pomiędzy Burmistrzem, a radnymi
Rady Miejskiej. Po raz
kolejny pokazaliśmy,
że w jaworzyńskim

samorządzie nie ma
miejsca na uprawianie
polityki, a rzetelna i
odpowiedzialna praca
na rzecz społeczności
lokalnej oraz właściwe pojmowanie swojej
roli, sprzyja osiąganiu
najlepszych wyników
i utrzymywaniu wysokiego tempa rozwoju

całej gminy.
Nadszedł czas, aby
przedstawić i przypomnieć na łamach
samorządowej gazety
efekty mojej pracy oraz
decyzji
podejmowanych wspólnie z Radą
Miejską w ciągu ostatnich czterech lat.

15 mln zł

WKŁAD GMINY

42 mln zł

POZYSKANYCH ŚRODKÓW

57POZYSKANE
mln złŚRODKI
NA INWESTYCJE
WKŁAD GMINY

GOSPODARKA

Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska

Zdjęcie: D.Dawidek
Wizualizacja

W trakcie realizacji

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Budowa sali sportowej i edukacyjnej w Jaworzynie Śląskiej

W trakcie realizacji

Sala sportowa
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INFRASTRUKTURA
SPORTOWA I REKREACYJNA
•
•
•

Modernizacja boisk sportowych w Czechach
i Jaworzynie Śląskiej
Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne
Budowa ścieżki rowerowej

Boisko Sportowe ul. Ceglana w Jaworzynie Śląskiej

Siłownia zewnętrzna przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej

Plac zabaw ul. Ekerta w Jaworzynie Śląskiej

OCHRONA ŚRODOWISKA
•
•
•
•

Likwidacja przestarzałych kotłów węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi systemami grzewczymi
wykorzystującymi ekologiczne paliwa
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Jaworzyna Śląska
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska w tym wymiana źródeł ogrzewania
Walka ze smogiem poprzez inwestycje ograniczające
niską emisję

Przedszkole Samorządowe im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej

Samorządowa Przychodnia Zdrowia

Remiza OSP w Bolesławicach
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KOMUNIKACJA
•
•
•
•
•

Modernizacja ul. Świdnickiej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizacja odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Kasztanowej
w Jaworzynie Śląskiej
Wymiana nawierzchni drogi na odcinku 2,5 km od
Jaworzyny Śląskiej do Czech i 1,6 km drogi w Pasiecznej
Remonty chodników
Przebudowa parkingów

Zdjęcie: D.Dawidek
Parking przy ul. Powstańców

Droga w Pasieczej

Chodnik w Witkowie

POZOSTAŁE INWESTYCJE
•

•
•
•

Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach Świdnickich i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
(SUW) – 4,9 km sieci kanalizacyjnej wraz
z tłocznią ścieków, przyłączenie nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, modernizacja SUW
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie – 7,39
km sieci kanalizacyjnej
Przebudowa targowiska w Jaworzynie Śląskiej
Przebudowa - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie
Śląskiej

Targowisko w Jaworzynie Śląskiej po przebudowie

Zdjęcie: D.Dawidek
Budynek użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach Świdnickich
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INNE DZIAŁANIA I PROJEKTY

E-usługi w Gminie Jaworzyna Śląska

Mieszkanie Plus w Jaworzynie Śląskiej

BEZPIECZEŃSTWO

Zakup samochodu gaśniczego MAN dla jednostki OSP Jaworzyna Śląska

Wyposażenie OSP z terenu gminy w urządzenia ratownicze

KULTURA

Zespoł Jaworzynianie

Zespół Fart

PLANOWANIE STRATEGICZNE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Liczne wnioski mieszkańców, rozwój miasta i gminy oraz zmieniająca się rzeczywistość formalno-prawna
spowodowała konieczność
opracowania i uchwalenia 4 nowych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz aktualizację 3 wcześniej uchwalonych.

•
•

PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA
W opracowanym na zlecenie Gminy programie rewitalizacji zawarte zostały propozycje inwestycji,
które
przyczynią
się
do
poprawy
jakości
życia
mieszkańców
wyznaczonych
obszarów,
m.in. poprzez zwiększenie dostępności do nowej infrastruktury.
Program rewitalizacji jest podstawowym dokumentem
stwarzającym możliwość wnioskowania o środki europejskie.

INWESTYCJE, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE W NAJBLIŻSZYM OKRESIE
W OPARCIU O ZAWARTE UMOWY:

Scalanie gruntów w Piotrowicach
Świdnickich, części Pastuchowa oraz
w Czechach
Budowa przejścia podziemnego pod
torami wraz z modernizacją II peronu
w Jaworzynie Śląskiej

•
•
•

Przebudowa placów zabaw w Pastuchowie i Piotrowicach Świdnickich
Budowa nawierzchni asfaltowej na
ul. Spółdzielczej
Modernizacja siedziby Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów

•
•
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Modernizacje świetlic wiejskich
w Bagieńcu, Czechach i Nowicach
Centrum Aktywności Społecznej
i Kulturalnej na potrzeby poprawy
warunków działalności Samorządowego Ośrodka Kultury
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Podsumowanie kadencji przez Radnych
Przewodniczący Rady Artur Nazimek:
Mijającą kadencję oceniam bardzo wysoko. Wielkość pozyskanych ze źródeł zewnętrznych środków finansowych oraz
skala i różnorodność inwestycji były największe od 20 lat. Mijająca kadencja to jakościowy skok w historii gminy.
W mojej opinii najważniejszymi decyzjami Rady Miejskiej były decyzje związane z realizacją jej bieżących potrzeb:
kompleksowe remonty przedszkola, przychodni zdrowia,
stacji uzdatniania wody, poprawa stanu cmentarzy komunalnych - chodniki w alejach cmentarnych w Jaworzynie Śl. i Pastuchowie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Jaworzynie Śl.
i Piotrowicach, budowa hali sportowej. Zabrakło mi działań
zmierzających do poprawy organizacji opieki zdrowotnej dla
mieszkańców gminy. Bardzo ważnymi decyzjami były decyzje
związane z zapewnieniem zwiększenia dochodów gminy w
przyszłości. Mam tu na myśli uzbrojenie strefy przemysłowej.
Będzie ona generować miejsca pracy dla mieszkańców oraz
dochody podatkowe dla budżetu gminy.
Dla mojego okręgu wyborczego istotna była zmiana organizacji ruchu na ul. Kościuszki i wydzielenie miejsc parkingowych przy niej, poprawa stanu oświetlenia ulicznego, remont
chodnika na ul. Traugutta oraz zmiana lokalizacji i budowa
estetycznych gniazd segregacji śmieci przy ul. Kościuszki,
poprawa nawierzchni dojazdu i dojścia do gniazda segregacji
śmieci przy ul. Traugutta.
Radny Ireneusz Besser:
W trakcie kadencji Rady Miejskiej pełniłem funkcję jej
Wiceprzewodniczącego, a także Przewodniczącego Komisji
ds. Budżetu i Finansów. Moim zdaniem była to najlepsza
kadencja w najnowszej historii naszej gminy pod względem
pozyskanych środków zewnętrznych i realizowanych inwestycji. To prawdziwy boom inwestycyjny, jakiego nie byliśmy
do tej pory świadkami. Utwierdzają mnie w tym przekonaniu
Państwa komentarze, które padają podczas rozmów i spotkań.
Warto też podkreślić, że kierunek rozwoju, jaki obrała Gmina Jaworzyna Śląska jest efektem zgodnej współpracy Władz
Gminy, Rady Miejskiej i także mieszkańców. Takiego klimatu
dla zmian na lepsze nie mieliśmy od wielu lat.
Jednak mijająca kadencja to nie tylko wielkie inwestycje.
Nasza praca jako radnych to przede wszystkim kontakt z
mieszkańcami i realizacja ich codziennych potrzeb. Szczególnie cieszę się z tych mniejszych spraw, dzięki którym między
innymi udało się poprawić bezpieczeństwo dzieci i dorosłych.
W trakcie kadencji składałem w imieniu wielu mieszkańców
interpelacje i zapytania: w sprawach mieszkaniowych, śmieci,
bezpieczeństwa, parków itp. Działając wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi i mieszkańcami udało się poprawić
istniejącą infrastrukturę o nowe chodniki: przy ulicy Westerplatte 6,8,10, Kościelnej 2 i w „Starym Parku” przy ulicy Kościelnej. Cieszę się z nowego wyposażenia placu zabaw przy
ul. Westerplatte, widać jak był potrzebny dla naszych dzieci.
Wraz z Radnymi w tej kadencji kontynuujemy remont jaworzyńskiego cmentarza i jestem przekonany, że w przyszłym
roku zostaną ukończone następne alejki.
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy za wspólne działania, podpowiedzi, pytania, rozmowy - nieraz bardzo trudne rozmowy. Ważne jest, że
to co udało się zmienić w tej kadencji jest Naszym wspólnym
osiągnięciem.

Radna Katarzyna Chmielowiec:
Dobiega końca kolejna kadencja w samorządzie gminnym. Uważam, że była ona bardzo udana pod względem inwestycyjnym w całej Gminie, a także w moim okręgu. Zrealizowanych zostało lub jest w realizacji wiele spraw, o które
zabiegałam, między innymi:
- zgazyfikowanie ulicy Świdnickiej i Polnej
- wymiana instalacji oświetleniowej
- budowa nowych chodników
- wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych
- remont nawierzchni asfaltowych i szutrowych
- remont pól odstawczych na kubły
Pozostało jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza na nowo
powstałych ulicach z domkami jednorodzinnymi. Rada Miejska podjęła wiele decyzji, które posłużyły rozwojowi Gminy i
wpłyną na życie mieszkańców. Jestem pewna, że strefa inwestycyjna, której budowę rozpoczęliśmy pozwoli w przyszłości
na zrealizowanie tych potrzeb. Także w moim okręgu.
Muszę przyznać, że wszystkie powyższe sprawy zostały
zrealizowane przy dobrej współpracy z Burmistrzem i całą
Radą, a przede wszystkim przy wspaniałym wsparciu mieszkańców, którzy mnie dopingowali.
Za co z całego serca dziękuję.
Radny Dariusz Kunysz:
W przededniu kończącej się kadencji Rady Miejskiej
2014-2018 pozwólcie, że za pośrednictwem Rozmaitości Jaworzyńskich złożę Wam serdeczne podziękowania za
współpracę, okazaną wyrozumiałość, a przede wszystkim za
wspieranie i inicjowanie do działań na rzecz naszego społeczeństwa na przestrzeni tych czterech lat.
W czasie trwania kadencji złożyłem 82 interpelacje, 2
wnioski, wielokrotnie podejmowałem tematy dot. różnych
sfer naszego życia w sprawach różnych oraz byłem inicjatorem powstania Jaworzyńskiej Karty Dużej Rodziny, z czego
szczególnie jestem dumny.
Ponadto z założonych przez siebie celów, wiele zadań
udało się zrealizować lecz nie wszystkie, do tych zadań chciałbym zaliczyć generalny remont kortu na ul. Ceglanej, modernizację placu zbaw na rogu, wymianę dachu na komórkach od
strony budynku Ceglana 1-3, zamontowanie oświetlenia dla
części garaży od strony kortu, stworzenie parkingu od strony
Ceglanej 6a oraz wiele innych drobnych tematów. Nie mniej
jednak wiele tematów jeszcze pozostaje do zrealizowania, takich jak: udrożnienie ul. Ceglanej oraz remont jej nawierzchni, stworzenie nowych miejsc parkingowych, odwodnienie
terenu przed garażami od strony torów kolejowych, zwiększenie częstotliwości wywożenia odpadów wielkogabarytowych,
usunięcie nieczynnego zbiornika osadowego od strony ul.
Wolności oraz wiele innych.
Z tymi i innymi tematami będzie musiał się już zmierzyć
mój następca, któremu życzę przede wszystkim wytrwałości i
konsekwencji w działaniu na rzecz społeczności ulic Ceglanej
i Wolności 26 a-f, ale również mieszkańców miasta i gminy
Jaworzyny Śl. Życzę mu ponadto dumy z wygranych wyborów, bo to również sukces jego wyborców.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za te 4 lata.
Z wyrazami szacunku, Dariusz Kunysz
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Radna Adriana Kotów-Jędras:
Szanowni mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej
Przyszedł czas podsumowań działań Rady Miejskiej. Mijająca kadencja 2014-2018 była czasem wzmożonej pracy całej Rady. Jako jej członek uczestniczyłam w pracach komisji
Budżetu i Finansów oraz Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa
Publicznego. Razem przeszliśmy przez tak trudną drogę reformy szkolnictwa, razem kreowaliśmy wizję, a potem budowę
naszej hali widowiskowo – sportowej, wspólnie pracowaliśmy
nad przygotowaniem terenów inwestycyjnych. Wielkim wyzwaniem finansowym okazała się również budowa kanalizacji w Piotrowicach i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody.
Cieszę się z działań realizowanych w celu usprawnienia komunikacji - parkingów i ścieżek rekreacyjnych.
W ciągu minionych czterech lat udało się w moim okręgu
(ul. Ekerta i Jana Pawła II) uruchomić siłownię pod chmurką,
zmodernizować plac zabaw, zająć się estetyką gospodarki odpadami. Naszym największym osiągnięciem inwestycyjnym,
które przysłuży się wszystkim mieszkańcom, poprawi ich
zdrowie, formę i kondycję jest hala widowiskowo – sportowa.
Radny Romuald Madaj i Radna Ewa Pilecka:
Mijającą kadencję uważamy za czas, w którym radni wykazali się dużym zaangażowaniem w sprawy dotyczące naszej
gminy. Mimo, iż środki finansowe przeznaczone na rozwój i
modernizację miasta jak i poszczególnych wiosek są ograniczone, to widać, że w każdej miejscowości coś się zmieniło
na lepsze.
Najważniejszymi przedsięwzięciami gminy było utworzenie strefy ekonomicznej, kanalizacja dwóch wsi, budowa sali
widowiskowo-sportowej.
W naszej miejscowości radnym udało się zrealizować kilka
podstawowych spraw między innymi zakup samochodu bojowego dla OSP, budowa alejki na cmentarzu, wymiana wiat
przystankowych, ogrodzenie placu zabaw, założenie oświetlenia na ul. Fabrycznej, założenie luster poprawiających bezpieczeństwo na drogach. W chwili obecnej na etapie realizacji jest
zaplanowana budowa nowej remizy strażackiej z możliwością
dobudowy pomieszczeń, które posłużą mieszkańcom wsi.
Radny Marek Pojasek:
W mijającej kadencji udało się nam wspólnie dużo zrobić
dla gminy. Przede wszystkim zatroszczyliśmy się o infrastrukturę. Na szczególną uwagę moim zdaniem zasługują parkingi
przy przedszkolu i ul. Powstańców, naprawy dróg i kanalizacji
w Piotrowicach i Czechach. Rada i Burmistrz pozyskali także
środki na kolejne remonty.
Najbardziej widoczną inwestycją była budowa sali gimnastycznej przy budynku szkoły podstawowej (wcześniejszego
gimnazjum). Z perspektywy osoby wierzącej cieszę się, że
udało się zatroszczyć o nasz cmentarz. Remont dróg na jego
terenie i rozpoczęta naprawa drogi prowadzącej do niego pozwolą wielu mieszkańcom trafić bez problemu na groby ich
bliskich.
Wielu mieszkańców narzekało na zapadłe studzienki na
ulicy 1 Maja. Po ich podniesieniu wjazd do naszego miasta
jest dużo lepszy i wygodniejszy. Ponadto udało się zamontować nowe latarnie i zadaszenie nad śmietnikami. Dziękuję
radnym i Władzom Gminy za udaną współpracę, a mieszkańcom za rozmowy i przekazywane sugestie.
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Radny Marian Gawron:
Kadencja 2014 - 2018 to okres spokojnej i merytorycznej
pracy oraz podejmowania ważnych dla mieszkańców gminy
decyzji. Budowa obiektu sportowego, parkingu, dróg, modernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście i na
wsiach, budowa stref rekreacji, targowiska to tylko niektóre
działania poprawiające jakość życia mieszkańców.
Do najważniejszych zadań w okręgu Nowice - Stary Jaworów zaliczam: rozbudowę boiska sportowego w Nowicach,
rewitalizację Koziarni, remont dachu w Domu Strażaka, pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami powodzi, oddanie
obiektu rekreacji w Starym Jaworowie, remonty dróg, budowa chodnika przy drodze Świdnica - Strzegom, co znacznie
poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie działania w moim okręgu wyborczym były podejmowane w ścisłej
współpracy z radami sołeckimi, organizacjami działającymi na
wsiach oraz mieszkańcami i władzami gminy. Dziękuję za tę
owocną współpracę.
Radna Czesława Radomska-Sucholas:
W mijającej kadencji udało się nam wspólnie dużo zrobić w Witkowie: drogę do cmentarza, chodnik przy drodze
wojewódzkiej w Witkowie do cmentarza, podłoga pod wiatą
przy świetlicy wiejskiej z odwodnieniem świetlicy. Odwodnienie części Witkowa. W Milikowicach: naprawa uszkodzeń
na ulicy Spacerowej, wykonano dodatkowe mostki do pól,
wykonano oświetlenie uliczne drogi do cmentarza, wykonano
wysepkę dla dzieci dojeżdżających do szkoły, uruchomiono
komunikację dla dojeżdżających do Świdnicy, wyremontowano dach na świetlicy wiejskiej w Milikowicach, ogrodzono
boisko w Milikowicach, zorganizowano dojazd dzieci do
przedszkola samorządowego. Organizowano liczne wycieczki
dla dzieci i młodzieży (wyjazdy na lodowisko, do MIASTA
DZIECI). Dziękuję za te 4 lata współpracy.
Radny Tomasz Toporowski:
Uważam, że mijająca kadencja była kadencją bardzo dobrą. Zostały podjęte bardzo ważne decyzje, które przyczyniły
się do rozwoju naszej Gminy. Dzięki pozyskanym środkom
unijnym udało się zrealizować szereg bardzo kosztownych
inwestycji, które przyczyniły się do poprawy jakości życia
mieszkańców na wielu płaszczyznach. Do najważniejszych
decyzji, jakie zostały podjęte można zaliczyć budowę sali
sportowej oraz utworzenie Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W moim okręgu, który reprezentowałem
najistotniejszymi zadaniami było wyremontowanie świetlicy
wiejskiej i budowa kanalizacji sanitarnej oraz wdrożenie procedury rozpoczynającej proces scalania, dzięki któremu nasza
miejscowość zyska nowe wyasfaltowane drogi dojazdowe do
pól, jak i również drogi wewnętrzne.
Radny Wiesław Dybeł:
Te cztery lata pracy w Radzie Miejskiej to był dla mnie
pracowity a zarazem ciekawy okres. Jako nowy radny zapoznawałem się z funkcjonowaniem instytucji gminnych, w
czym pomagali mi bardziej doświadczeni radni. Z racji wykonywanego zawodu działałem w komisji oświaty zajmującej
się wdrażaniem reformy szkolnictwa w naszych szkołach. To
była udana kadencja ze względu na wiele podjętych i zrealizowanych zadań, które pozytywnie wpłyną na przyszłość naszej
gminy.
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Wybory samorządowe – jak i gdzie głosować
W niedzielę, 21
października 2018 r.
odbędą się wybory samorządowe, w których
uprawnieni do głosowania mieszkańcy będą

wybierać burmistrza,
radnych
gminnych,
radnych powiatowych
oraz radnych wojewódzkich. Począwszy
od tegorocznych wybo-

rów, ci którzy zostaną
wybrani będą sprawować swoje funkcje przez
okres 5-cio letnich kadencji. Dla ułatwienia
naszym mieszkańcom

dotarcia do właściwego lokalu wyborczego
przypominamy o lokalizacji poszczególnych
lokali wyborczych wraz
z przyporządkowaniem

do nich poszczególnych ulic i miejscowości naszej gminy:

Podział gminy Jaworzyna Śląska na stałe obwody głosowania
Numer
obwodu
głosowania
1.

2.

3.

4.

Granice obwodu głosowania

Jaworzyna Śląska
ulice: 1-go Maja, Bema, Dębowskiego, Kilińskiego,
Konstytucji 3-go Maja, Miodowa, Piaskowa,
Pileckiego, Pocztowa, Pogodna, Polna,
Prądzyńskiego, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna,
Studzienna, Świdnicka, Towarowa, Wesoła, Węglowa,
Wolności nr 1, Żwirowa,
Czechy, Nowy Jaworów, Pasieczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
ul. Jana Pawła II 16, Jaworzyna Śląska
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Jaworzyna Śląska
ulice: Akacjowa, Brzozowa, Ceglana, Dębowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa,
Sosnowa, Spółdzielcza, Świerkowa,
Wolności (za wyjątkiem nr 1, 5, 7, 11)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
(stary budynek główny),
ul. Mickiewicza 9-11, Jaworzyna Śląska
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Jaworzyna Śląska
ulice: Kościelna, Ogrodowa, Mickiewicza,
Powstańców, Słowackiego, Sportowa,
Wolności 5, 7, 11, Westerplatte

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
(sala sportowa),
ul. Mickiewicza 10, Jaworzyna Śląska
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Pastuchów, Piotrowice Świdnickie

7.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
ul. Jana Pawła II 16, Jaworzyna Śląska
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Jaworzyna Śląska
ulice: Ekerta, Jana Pawła II, Kościuszki, Traugutta

5.

6.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Milikowcie, Nowice, Stary Jaworów, Witków

Bagieniec, Bolesławice, Tomkowa

Świetlica wiejska, Wyzwolenia 22,
Pastuchów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie,
Stary Jaworów 38
Dom Strażaka w Bolesławicach,
Bolesławice 51 B

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie
w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
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Jak głosować żeby głos był ważny?
W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:
• głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na
karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
• przyczyną nieważności głosu będzie:
-- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
-- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
-- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
W wyborach do rad powiatów
• głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
• przyczyną nieważności głosu jest:
-- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
-- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
-- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
W wyborach do sejmików województw
• głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
• przyczyną nieważności głosu jest:
-- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,
-- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
-- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
• głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na
karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
• przyczyną nieważności głosu jest:
-- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
-- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
-- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):
• wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do
głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,
• wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na
karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata
• przyczyną nieważności głosu jest:
-- postawienie znaku „X” w obu kratkach,
-- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
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OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Jaworzyny Śląskiej
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska
Komisja Wyborcza w Jaworzynie Śląskiej podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatch na burmistrza
w wyborach Burmistrza Jaworzyny Śląskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1. GRACA Wojciech, lat 33, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY
2. GRUCA Urszula, lat 52, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszona przez KWW GRUCA
3. GRZEGORZEWICZ Grzegorz Sławomir, lat 41, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Jaworzyna
Śląska, zgłosozny przez KWW NASZA GMINA

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 4 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Jaworzynie Śląskiej podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1

1. CHMIELOWIEC Katarzyna Małgorzata, lat 49,

zam. Jaworzyna Śląska, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA - Lista nr 17

2. BURAKIEWICZ Jadwiga Barbara, lat 55, zam.

Jaworzyna Śląska, zgłoszona przez KW WSPÓL-

NOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ - Lista nr 19

3. GRACA Wojciech, lat 33, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 2

1. KOTÓW-JĘDRAS Adriana, lat 41, zam. Jaworzyna
Śląska, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA Lista nr 17

2. KWIATKOWSKI Bartosz Robert, lat 28, zam.

Jaworzyna Śląska, zgłoszona przez KWW GRUCA
- Lista nr 20

3. WIZNER Paweł, lat 24, zam. Jaworzyna Śląska,

zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

4. JURCZYK Anna, lat 58, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszona przez KWW NOWA NADZIEJA
- Lista nr 23
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Okręg wyborczy Nr 3

1. NAZIMEK Artur Stanisław, lat 56, zam. Jaworzyna
Śląska, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. GRACA Ryszard, lat 67, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszony przez KWW GRUCA - Lista nr 20

3. BURSKI Marcin, lat 31, zam. Jaworzyna Śląska,

zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 4

1. POJASEK Marek Józef, lat 57, zam. Jaworzyna

Śląska, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA Lista nr 17

2. ŁANEK Jolanta, lat 56, zam. Nowy Jaworów,

zgłoszona przez KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ - Lista nr 19

3. KANTOR Marcin Maciej, lat 24, zam. Jaworzyna

Śląska, zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

4. JURCZYK Zdzisław, lat 56, zam. Jaworzyna Śląska,

zgłoszony przez KWW NOWA NADZIEJA - Lista
nr 23

Okręg wyborczy Nr 5

1. BESSER Ireneusz Janusz, lat 50, zam. Jaworzyna

Śląska, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA Lista nr 17

2. GRUCA Urszula, lat 52, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszona przez KWW GRUCA - Lista nr 20

3. SYNTYRZ Wojciech, lat 28, zam. Jaworzyna

Śląska, zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 6

1. GRAJASZEK Sebastian Adam, lat 42, zam. Czechy,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. OLIPRA Łukasz, lat 37, zam. Jaworzyna Śląska,

zgłoszony przez KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ - Lista nr 19

3. STELMACH Sebastian, lat 41, zam. Jaworzyna

Śląska, zgłoszony przez KWW GRUCA
- Lista nr 20

4. USS Mateusz Damian, lat 28, zam. Jaworzyna

Śląska, zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 7

1. TERPIC Sylwester, lat 65, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. KUBKA Maciej Dominik, lat 37, zam. Jaworzyna
Śląska,

zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 8

1. DYBEŁ Wiesław, lat 56, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. DOCHNIAK Paweł Michał, lat 32, zam. Jaworzyna
Śląska, zgłoszony przez KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
- Lista nr 19

3. KOZŁOWSKI Piotr, lat 61, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszony przez KWW GRUCA - Lista nr 20

4. RAINSZ Bartłomiej, lat 33, zam. Jaworzyna Śląska,
zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 9

1. PILECKA Ewa Jadwiga, lat 61, zam. Pastuchów,
zgłoszona przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. TOMASZEWSKA Grażyna, lat 58, zam. Pastu-

chów, zgłoszona przez KWW ALTERNATYWA
DLA PASTUCHOWA - Lista nr 18

3. KARNIEJ Ilona Maria, lat 34, zam. Pastuchów,

zgłoszona przez KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ - Lista nr 19

4. STELMACH Arkadiusz Mariusz, lat 47, zam. Pa-

stuchów, zgłoszony przez KWW INNOWACYJNY
SAMORZĄD - Lista nr 21
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Okręg wyborczy Nr 10

1. MADAJ Romuald Marian, lat 60, zam. Jaworzyna

Śląska, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA Lista nr 17

2. TRAWCZYŃSKI Władysław Stanisław, lat 65,
zam. Pastuchów,

zgłoszony przez KWW ALTERNATYWA DLA
PASTUCHOWA - Lista nr 18

3. STELMACH Danuta Bożena, lat 44, zam. Pastuchów, zgłoszona przez KWW INNOWACYJNY
SAMORZĄD - Lista nr 21

4. SKIBA Joanna Anna, lat 35, zam. Pastuchów,

zgłoszona przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 11

1. TOPOROWSKI Tomasz Józef, lat 43, zam. Piotrowice Świdnickie,

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. CHROMY Barbara Helena, lat 60, zam. Piotrowice
Świdnickie,

zgłoszona przez KWW GRUCA - Lista nr 20

Okręg wyborczy Nr 12

1. MILAŃCZYK Elżbieta Anna, lat 57, zam. Pa-

sieczna, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA

Okręg wyborczy Nr 13

1. RADOMSKA-SUCHOLAS Czesława, lat 63, zam.
Witków, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. BUGAJSKA Grażyna, lat 61, zam. Milikowice,

zgłoszona przez KWW GRAŻYNA BUGAJSKA WIEŚ NASZE MARZENIA - Lista nr 24

Okręg wyborczy Nr 14

1. GAWRON Marian, lat 63, zam. Nowice,

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. SOBOCZYŃSKI Paweł, lat 33, zam. Pasieczna,

zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 15

1. PODGÓRSKI Ryszard Walerian, lat 59, zam. Bo-

lesławice, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
- Lista nr 17

2. TYLIPSKI Marian Władysław, lat 62, zam. Bagieniec, zgłoszony przez KWW GRUCA
- Lista nr 20

3. WIĘCEK Mariusz Jan, lat 32, zam. Bolesławice,

zgłoszony przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

- Lista nr 17

2. CZOCH Jan, lat 52, zam. Czechy,

zgłoszony przez KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ - Lista nr 19

3. BERNAT Małgorzata Maria, lat 49, zam. Pasieczna,
zgłoszona przez KWW GRUCA - Lista nr 20

4. SZCZEPANIAK-JAROSZEWSKA Anna Małgorzata, lat 34, zam. Czechy,

zgłoszona przez KWW MŁODZI SAMORZĄDOWCY - Lista nr 22

ZAPRASZAMY NA WYBORY 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
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