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Granice obwodu głosowania Nr
1: Osieczna, Stanisławówka,Leśniczówka, Łoniewo, Jeziorki,Trzebania, Berdychowo
Siedziba Obwodowej Komisji

Wyborczej: Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury, Osieczna, ul.
Plac 600-lecia 6, tel. 656350140
Granice obwodu głosowania nr

2: Kąkolewo, NadleśnictwoKarczma Borowa, Cegielnia Ką-kolewo, Leśniczówka Kąkolewo
Siedziba Obwodowej Komisji

Wyborczej: Zespół Szkół Kąko-
lewo, ul. Krzywińska 14 /świetlica/,
tel. 655342123
Granice obwodu głosowania nr

3: Dobramyśl, Frankowo, Gro-dzisko, Łoniewo
Siedziba Obwodowej Komisji

Ustawa o wyborze Prezydenta RP umożliwia wyborcy ustanowienie
pełnomocnika, który w jego imieniu odda głos. Pełnomocnictwo to może
dotyczyć zarówno głosowania w I lub II turze, jak i w obu turach jedno-
cześnie.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w

dniu głosowania ukończą 75 lat oraz wyborcy mający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający
równoznaczne orzeczenie organu rentowego.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej

samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posia-
dająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub przed upoważnio-

nym pracownikiem Urzędu. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do 10
czerwca. Zgodnie z wyjaśnieniem PKW, wyborca, który udzielił pełno-
mocnictwa do głosowania, może zagłosować osobiście, pod warunkiem,
że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Do 16 maja był obowiązek podania do publicznej wiadomości infor-
macji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych. Obok drukujemy te informacje.
Do 31 maja muszą ukazać się dane o kandydatach na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej
Od 5 do 18 czerwca trwać będą nieodpłatne audycje wyborcze przy-

gotowane przez komitety wyborcze. Emisja odbywać się będzie w ogól-
nopolskich programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.
Do 6 czerwca wójtowie i burmistrzowie oraz prezydenci miast są zo-

bowiązani powołać obwodowe komisje wyborcze oraz sporządzić spisy
wyborców.
Od 7 czerwca w siedzibie Urzędu sprawdzać można spisy wyborców.

Dostępne one są w godzinach pracy Urzędu.
Do 10 czerwca osoby mające prawo do wyznaczenia swojego pełno-

mocnika do aktu głosowania muszą w tej sprawie złożyć wniosek w Urzę-
dzie Gminy.
Do 10 czerwca można też składać wnioski o dopisanie do spisu wy-

borców. Dotyczy to osób czasowo przebywających na terenie gminy lub
nigdzie nie zamieszkałych.
Do 15 czerwca wyborcy niepełnosprawni powinni złożyć wniosek o

dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie, który przystosowany jest
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do 17 czerwca wyborcy przebywający za granicą mogą zgłosić w gmi-

nie wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania
utworzonych w innych krajach.
W dniu 18 czerwca o godzinie 24 kończy się kampania wyborcza20 czerwca odbywać się będzie głosowanie od godziny 6.00 do 20.00. Każdy wyborca otrzyma kartę

do głosowania opatrzoną pieczę-
cią Obwodowej Komisji Wyborczej.
Na karcie znajdzie się 10 nazwisk
kandydatów, umieszczonych w po-
rządku alfabetycznym.
Wyborca stawia znak X w

kratce z lewej strony obok na-
zwiska jednego wybranego kandy-
data.
Za nieważny uznaje się głos, w

którym na kartach wyborca umie-
ścił znak X przy więcej niż jednym
nazwisku. Nieważny będzie rów-
nież w przypadku postawienia in-
nego znaku niż X lub zamazania
kratki, albo nie umieszczenia
znaku X przy żadnym z nazwisk
kandydatów.
Oto lista kandydatów na Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej

WYBORY PREZYDENTA RP

Pełnomocnik pomoŜe
Jak głosujemy?

Kalendarz wyborczy Obwody i komisje

Jurek MarekKaczyński JarosławKomorowski BronisławKorwin-Mikke JanuszLepper AndrzejMorawiecki KornelNapieralski GrzegorzOlechowski AndrzejPawlak WaldemarZiętek Bogusław
Państwowa Komisja Wyborcza

może skreślić nazwisko któregoś z
kandydatów, już po wydrukowaniu
list wyborczych (na przykład z po-
wodu rezygnacji kandydata).
Wówczas informacja o tym musi
znaleźć się w lokalu wyborczym i
to w formie obwieszczenia. Człon-
kowie Komisji informują również
ustnie wyborców o zaistnieniu ta-
kiego faktu.

Wyborczej: Świetlica wiejska, Gro-
dzisko
Granice obwodu głosowania nr

4: Drzeczkowo, Popowo Wonie-skie, Witosław, Wojnowice, Wol-kowo, Nowe Wolkowo,Kopanina, Adamowo
Siedziba Obwodowej Komisji

Wyborczej: Schronisko Młodzie-
żowe, Osieczna, ul. Kopernika 4,
tel. 655350134
Granice obwodu głosowania nr

5: Kąty, Maciejewo, Świerczyna,Kleszczewo, Chmielkowo, Mią-skowo, Ziemnice, Górka, Ustro-nie
Siedziba Obwodowej Komisji

Wyborczej: Szkoła Podstawowa,
Świerszyna 43, tel. 655350118.

W tym numerze będzie mowa o zabiegach nawilżania. Jednym z głównych powodów przedwczesnego starzenia się skóry jest jej wysychanie. Skóra od-
wodniona jest szorstka, mało elastyczna, pomarszczona. Dlatego przywrócenie prawidłowego poziomu nawilżenia jest najważniejszym celem zabiegów kos-
metycznych.

Woda pełni bowiem w skórze istotną rolę. Właściwe nawilżenie skóry tworzą substancje takie jak: kwas hialuronowy i białka (kolagen i elastyna). Przed wy-
sychaniem zabezpieczają skórę również lipidy (ceramidy).

Utrata tylko kilku procent wody z powierzchniowych warstw naskórka powoduje, że skóra staje się cienka i napięta. Naskórek szybciej się złuszcza, uwi-
daczniają się zmarszczki. Jednym z głównych zabiegów wykonywanych w gabinecie jest masaż kosmetyczny, który ma na celu zahamowanie procesów sta-
rzenia się skóry, wygładzenie jej, likwidacji płytkich zmarszczek, wprowadzenie w głęboki relaks i odprężenie. Innym, również odprężającym zabiegiem są
maseczki kosmetyczne. Maseczki różnią się w zależności od potrzeb i rodzaju skóry. Maski nawilżające błyskawicznie likwidują uczucie ściągania skóry. Zmięk-
czają i uelastyczniają naskórek. Maseczki nakładane w gabinecie mają większą zdolność głębszej penetracji w głąb skóry.

Maseczka odżywcza, której celem jest uzupełnienie skóry w substancje odżywcze, witaminy, składniki mineralne oraz makro i mikro elementy. Najczęściej
występują w postaci kremu, emulsji lub żelu.

Maska kolagenowa głównie występuje w postaci płatów, które muszą idealnie przylegać do skóry twarzy. Tylko wtedy składniki płata równomiernie przeni-
kają przez skórę. Maska ta poprawia napięcie i elastyczność skóry.

Maska algowa charakteryzuje się właściwościami kojącymi, wygładzającymi, uszczelniającymi oraz uspokajającymi, regenerującymi i łagodzącymi podraż-
nienia. Redukują liczbę rozszerzonych naczyń krwionośnych oraz spowalniają proces starzenia się skóry.

Domowym sposobem poprawiającym nawilżenie skóry są maski z owoców i warzyw, szczególnie polecany jest zielony ogórek, marchewka i brzoskwinia.
Z kolei maseczka z dyni po dłuższym stosowaniu zmniejsza kruchość naczyń krwionośnych. Maski te są proste w wykonaniu wystarczy dodać jedynie odro-
binę jogurtu naturalnego. Można również korzystać z gotowych maseczek z zawartością witamin A, E, H, z ceramidami oraz kwasem hialuronowym.

Warto więc, skorzystać z zabiegów dostępnych w gabinecie kosmetycznym, a następnie w celu długotrwałego nawilżenia skóry zastosować kurację domową.MAGDALENAKUROWIAK, GABINET URODY „STYL”ZA
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