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PRZEGLĄD OSIECKI 

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 21 października. 
Lokale wyborcze czynne będą od godziny 6 do 20. 

Nasz okręg wyborczy do Sejmu ma nr 36. 
Do Sejmu wybieramy 12 posłów. 

Nasz okręg wyborczy do Senatu ma nr 35. 
Do Senatu wybieramy 3 senatorów. 

  Obwody głosowania 

  

  

  Komisje wyborcze 

*   Do piątku, 19 października, do 
godziny 15 w Urzędzie Gminy moż-
na jeszcze otrzymać zaświadczenie o 
prawie do głosowania w innym niż 
przypisany nam z racji miejsca za-
mieszkania obwodzie.  
*   Wyborca przystępując do głoso-
wania okazać się musi dokumentem 
tożsamości z fotografią. Do lokalu 
wyborczego zabrać więc trzeba do-
wód osobisty lub inny ważny doku-
ment ze zdjęciem.  
*   Każdy wyborca głosuje samo-
dzielnie, ale osobie niepełnosprawnej 

może ktoś pomóc. Nie ma prawa 
jednak robić tego członek komisji 
wyborczej ani mąż zaufania. 
*   Jeśli na kartach do głosowania 
znajdą się nazwiska osób, które w 
ostatniej chwili wycofały się z kandy-
dowania lub z innych powodów nie 
mogą kandydować, wyborca będzie 
informowany o tym w wywieszonych 
w lokalu obwieszczeniach. 
*   Lokale wyborcze dla osób niepeł-
nosprawnych przygotowane zostaną 
w M-GOK w Osiecznej oraz w Ze-
spole Szkół w Kąkolewie. 

      Do Sejmu głosujemy na jedną 
wybraną listę wyborczą. W naszym 
okręgu będzie 7 list. Wydrukowane 
one zostaną na jednej karcie, która 
będzie odpowiednio złożona. Listy 
będą miały te same numery, które 
otrzymały w czasie wyborów w roku 
2005. Ponieważ wówczas było aż 16 
komitetów, a teraz jest tylko 7 - nu-
meracja nie będzie pełna. Startujące 
komitety będą miały numery: 2, 3, 6, 
8, 10, 15, 20. Wyborca wybiera więc 
listę komitetu wyborczego, na którą 
zamierza głosować. Na tej liście 
stawia tylko jeden znak X przy na-

zwisku osoby, na którą chce oddać 
głos. Jeśli postawimy znak X przy 
nazwiskach na kilku listach, głos 
będzie nieważny. Jeśli natomiast 
postawimy X przy kilku nazwiskach 
na jednej liście, głos otrzyma ten 
kandydat, którego nazwisko umiesz-
czone jest w pierwszej kolejności. 
      Do Senatu otrzymamy jedną 
listę wyborczą. Głosujemy stawiając 
znak X przy jednym, dwóch lub 
trzech nazwiskach. Jeśli nie postawi-
my żadnego znaku lub zaznaczymy 
więcej niż trzy nazwiska, głos będzie 
nieważny. 

      Zarządzeniem wójta powołano 
pięć obwodowych komisji wybor-
czych. Do trzech z nich komitety 
wyborcze, zarejestrowane przez 
PKW, zgłosiły po siedmiu, a do 
dwóch po ośmiu kandydatów. Jedną 
osobę do komisji oddelegował wójt 
gminy. Tak więc w każdej obwodo-
wej komisji wyborczej jest po 7 lub 8 
osób, a w całej gminie 37. Wszyscy 
członkowie komisji wzięli udział w 

szkoleniu przeprowadzonym przez 
pełnomocnika Okręgowej Komisji 
Wyborczej Hanny Prałat. Zapoznali 
się z ordynacją wyborczą oraz wy-
tycznymi, dotyczącymi przygotowa-
nia i przeprowadzenia głosowania do 
Sejmu i Senatu. Na swoim pierw-
szym posiedzeniu wybrali też spośród 
siebie przewodniczących i wiceprze-
wodniczących komisji.  

Członkowie komisji podczas szkolenia. 

Okręg wyborczy do Sejmu i Okręg Wyborczy do Senatu obejmują ten sam obszar, który jest częścią województwa wielkopol-
skiego. W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, kro-
toszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz miasta na prawach powiatu Kalisz i Leszno. Siedziba 
Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Kaliszu przy ulicy Staszica 47a. 

Oto składy komisji: 
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Osiecznej 
Bożena Górczak, Kinga Harendarz, Andrzej Wróblewski, Kazimierz Jokiel 
(zastępca przewodniczącego), Barbara Schulz, Beata Szczęsna, Anna Fiebich, 
Andrzej Głowacki (przewodniczący). 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kąkolewie 
Marta Neumann, Wojciech Pieczyński, Anna Paluszkiewicz, Czesław Ratajczak  
(przewodniczący), Lidia Kotwica, Monika Maćkowiak, Halina Bartkowiak 
(zastępca przewodniczącego). 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Grodzisku 
Tomasz Górczak, Małgorzata Florczak, Beata Motek, Tomasz Fabiańczyk  
(przewodniczący), Elżbieta Banaszak (zastępca przewodniczącego), Katarzyna 
Gołembska, Łukasz Fiebich, Alicja Pełczyk. 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Osiecznej 
Stanisława Schulz, Donata Rybarczyk (zastępca przewodniczącego), Leszek 
Andrzejewski, Edward Woźniczak, Sławomira Szpilak, Ewelina Maćkowiak, 
Stefan Kuśnierek  (przewodniczący). 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Świerczynie 
Wanda Kmiecik, Halina Cegiełka (zastępca przewodniczącego), Elwira Gaumer, 
Jan Olejnik, Agata Pętek, Agnieszka Buchert, Wioletta Klak  (przewodniczący). 

WYBORY 2007 

Ważne dla wyborcy 

Jak głosować? 

Nr 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 Osieczna, Stanisławówka, Leśniczówka 
Łoniewo, Jeziorki, Trzebania, Berdychowo 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Osieczna, ul. Plac 600-lecia 6 

tel. 0656350140 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

2 Kąkolewo, Nadleśnictwo Karczma Borowa, 
Cegielnia Kąkolewo, Leśniczówka Kąkolewo 

Zespół Szkół 
Kąkolewo, ul. Krzywińska 14 /świetlica/ 

tel. 0655342123 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

3 Dobramyśl, Frankowo, Grodzisko, Łoniewo Świetlica wiejska 
Grodzisko 

4 
Drzeczkowo, Popowo Wonieskie, Witosław, 

Wojnowice, Wolkowo,  
Nowe Wolkowo, Kopanina, Adamowo 

Schronisko Młodzieżowe 
Osieczna, ul. Kopernika 4 

tel. 0655350134 

5 
Kąty, Maciejewo, Świerczyna, Kleszczewo, 
Chmielkowo, Miąskowo, Ziemnice, Górka, 

Ustronie 
Szkoła Podstawowa 
Świerczyna 43 
tel. 0655350118 


