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Jak głosujemy?

WYBORY PARLAMENTARNE 2011
Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę, 9 października.Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7 do 21.
Nasz okręg wyborczy do Sejmu ma nr 36.
W skład tego okręgu wchodzą powiaty: gostyński, jaro-

ciński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, lesz-
czyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz
miasta na prawach powiatu - Kalisz i Leszno.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Ka-

liszu, przy ulicy Staszica 47a.Do Sejmu wybieramy 12 posłów.

Nasz okręg wyborczy do Senatu ma nr 94.
Obejmuje część województwa wielkopolskiego, a więc

powiaty: gostyński, kościański, leszczyński i rawicki oraz
miasto na prawach powiatu - Leszno. Siedziba Okręgowej
Komisji Wyborczej mieści się w Kaliszu, przy ulicy Staszica
47a.
Zgodnie z kodeksem wyborczym, wybory do Senatu od-

bywają się w okręgach jednomandatowych, a zatem doSenatu wybieramy jednego senatora.

Do Sejmu głosujemy na jednąwybraną listę wyborczą. W na-szym okręgu będzie 8 list.Wydru-
kowane one zostaną na jednej
karcie. Listy będą miały numery
otrzymane drogą losowania. I tak: nr
1 otrzymał Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość, nr 2 ma
Komitet Wyborczy Polska Jest Naj-
ważniejsza, nr 3 otrzymał Komitet
Wyborczy Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej, nr 4 przypadł Komitetowi
Wyborczemu Ruch Palikota, nr 5
ma Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe, nr 6 otrzymał
Komitet Wyborczy Polska Partia
Pracy Sierpień 80, nr 7 - Komitet
Wyborczy Platforma Obywatelska
oraz nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa
Prawica - Janusza Korwin - Mikke.
Wyborca wybiera więc listę ko-

mitetu wyborczego, na który chce
głosować. Na tej liście stawia tylko
jeden znak X w kratce z lewej strony

obok nazwiska osoby, na którą chce
oddać głos. Jeśli postawimy znak X
przy nazwiskach na kilku listach,
głos będzie nieważny. Jeżeli nato-
miast postawimy X przy kilku na-
zwiskach na jednej liście, głos
otrzyma ten kandydat, którego na-
zwisko umieszczone jest w pierw-
szej kolejności.Do Senatu wyborca głosujena określonego kandydata. Sta-wia na karcie do głosowania znakX z lewej strony obok jego na-zwiska.Wnaszym okręgu lista kan-
dydatów do Senatu zawierać będzie
6 nazwisk. Znak X stawiamy tylko
przy jednym nazwisku. Głos będzie
nieważny, jeśli wyborca nie postawi
na karcie do głosowania żadnego
znaku X lub jeśli postawi ich więcej
niż jeden. Wybranym senatorem
zostaje ten kandydat, który otrzyma
w okręgu najwięcej głosów waż-
nych.

WaŜne dla wyborcy
* Na terenie gminy dwa lokale

wyborcze dostosowane będą do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Znajdować się będą w Osiecznej
i Kąkolewie.
Oczywiście wcześniej wy-

borcy niepełnosprawni musieli
zgłosić w Urzędzie zamiar głoso-
wania w tych lokalach. Po złoże-
niu pisemnego wniosku w tej
sprawie zostali dopisani do spisu
wyborców.
* Na adres lokalu nr 1 w

Osiecznej głosować można ko-
respondencyjnie.
* Spis wyborców udostęp-

niony jest do wglądu w siedzibie
Urzędu w Osiecznej. Na pisemny
wniosek wyborca może spraw-
dzić zawarte w nim dane w go-
dzinach pracy Urzędu.
* Do 4 października wyborcy

przebywający czasowo na ob-
szarze gminy lub wyborcy, którzy
nigdzie nie mieszkają, mogą skła-
dać wnioski o dopisanie ich do
spisu wyborców.
* Do 6 października wyborcy

przebywający za granicą mogą
zgłaszać wnioski o wpisanie ich
do spisu wyborców w obwodach
głosowania utworzonych za gra-
nicą.
* W dniu 7 października, o go-

dzinie 24.00 kończy się kampania
wyborcza.
* Jeśli na kartach do głosowa-

nia znajdą się nazwiska osób,
które w ostatniej chwili wycofają
się z kandydowania lub z innych
powodów nie będą kandydować,
wyborca będzie informowany o
tym w wywieszonych w lokalu ob-
wieszczeniach.

Obwody głosowania

Komisje wyborcze
Zarządzeniem burmistrza gminy powołano 5 obwodowychkomisji wyborczych. Do każdej z nich zgłoszono po 7 osób.W całej gminie jest więc 35 członków komisji. Wszyscy wzięliudział w szkoleniu przeprowadzonym przez pełnomocnikaOkręgowej Komisji Wyborczej. Oto składy komisji:
Obwodowa Komisja Wybor-cza nr 1 w Osiecznej ul. Plac600 - lecia 6. Skład Komisji: Ewe-

lina Ambrożak, Wiesław Józef An-
drzejewski, Dorota Anna
Pieczyńska, Katarzyna Wawrzy-
niak, Kamila Zakrzewska, Sławo-
mira Ewa Szpilak, Małgorzata
Nowak.Obwodowa Komisja Wybor-cza Nr 2 w Kąkolewie ul. Krzy-wińska 14. Skład Komisji: Robert
Biderman, Sylwester Pełczyński,
Wojciech Pieczyński, Janina Wal-
dmajer, JustynaAnna Wawrzyniak,
Magdalena Marzena Jara-
czewska-Wieczorek, Halina Bart-
kowiak.Obwodowa Komisja Wybor-cza Nr 3 w Grodzisku 1 E. Skład
Komisji: Tomasz Fabiańczyk, To-

masz Jan Girtler, Halina Jurczyń-
ska, Beata Motek, Grażyna Łucja
Neumann, Anna Maria Maćkowiak,
Sławomir Jan Kosmalski.Obwodowa Komisja Wybor-cza Nr 4 w Osiecznej ul. Koper-nika 4. Skład Komisji: Małgorzata
Florczak, Sylwia Mruk, Paulina
Nowak, Kamila Krystyna Olejni-
czak, Sławomira Ratajczak, Aneta
Katarzyna Stachowska, Aniela Ge-
nowefa Walenczewska.Obwodowa Komisja Wybor-cza Nr 5 w Świerczynie 43 A.
Skład Komisji: Małgorzata Jur-
czyńska, Honorata Irmina Kulak,
Jan Olejnik, Donata Maria Rybar-
czyk, Agnieszka Sassek, Mariola
Wiesława Pazoła, Alina Maria Jac-
kowska.


