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Wybory prezydenckie
W dniu 20 czerwca 2010 roku odbędą się
wybory Prezydenta RP. Lokale wyborcze
otwarte będą w godz. 6.00-20.00. Przedstawiam informację o granicach obwodów
głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Wyborcy mają możliwość głosowania poza
miejscem zamieszkania. I tak, wyborcy, którzy w dniu wyborów będą przebywać na terenie naszej gminy, mogą najpóźniej do 10
czerwca złożyć w Urzędzie Gminy wniosek
o dopisanie do spisu wyborców. Również osoby nigdzie niezamieszkałe, a przebywające
na terenie gminy, mogą złożyć, w terminie
do 10 czerwca wniosek o dopisanie do spisu
wyborców. Natomiast wyborcy, którzy mają
zamiar zmienić miejsce pobytu przed dniem
wyborów mogą, na swój wniosek, otrzymać
dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania

Do Grubna
Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie
odbędą się w dniach 19-20 czerwca (sobota-niedziela) w godz. 10.00-16.00.
K-PODR w Minikowie Oddział Przysiek
i Zespół Szkół CKU w Grubnie zapraszają rolników do zwiedzenia wystawy
rolniczej (ciągniki i maszyny rolnicze,
wyposażenie budynków inwentarskich,
hodowla roślin, nawozy, środki ochrony
roślin), kolekcji odmian, roślin uprawnych w trakcie wegetacji i na kiermasze.

Do Minikowa
Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO-TECH”
w Minikowie odbędą się w dniach 3-4 lipca
(sobota-niedziela) w godz. 10.00-16.00.
Jest to największa wystawa rolnicza
w północno-zachodniej Polsce z długą tradycją organizowana przez K-PODR w Minikowie, ciesząca się popularnością nie

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Sołectwa: Biskupice. Brąchnowo, Szkoła Podstawowa w Warszewicach,
Warszewice, Wymysłowo
ul. Zawiszy Czarnego 2, tel. 502-459-156
2 Sołectwo: Pigża

Szkoła Podstawowa w Pigży, ul. Szkolna 14,
tel. 56 674-08-28 (lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

3 Sołectwa: Bierzgłowo, Łubianka, Zespół Szkół w Łubiance, ul. Chełmińska 1,
Przeczno, Zamek Bierzgłowski
tel. 56 674-80-30
4 Sołectwa:
Wybczyk

Dębiny,

Wybcz, Szkoła Podstawowa w Wybczu,
ul. M. Konopnickiej 4, tel. 56 678-86-90

w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie
do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w Urzędzie Gminy najpóźniej do 18
czerwca.
Osoby niepełnosprawne, zamieszkałe
na terenie naszej gminy, mogą do 15 czerwca złożyć wniosek o dopisanie do spisu
wyborców w wybranym przez siebie

tylko wśród ludzi z branży. W programie, m.in.: bogata oferta wystawców,
w tym: wystawa i pokazy pracy ciągników
i maszyn rolniczych, XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, kolekcja
odmian roślin uprawnych i liczne kiermasze
(materiał szkółkarski, kwiaty, rękodzieło,
artykuły spożywcze).
UG w Łubiance i PZDR w Chełmży
organizują wyjazd 3 czerwca (sobota). Informacje, zapisy i wpłaty (12 zł
od osoby) w Referacie Rolnictwa.

Do Łeby
Wyjazd odbędzie się w sobotę 17 lipca. Do tradycji należą letnie wyjazdy mie
szkańców gminy Łubianka nad Bałtyk. Tym
razem pierwszy raz pojedziemy do Łeby,
znanej z ruchomych wydm. Koszt ok. 45
zł od osoby. Informacje i zapisy w Referacie Rolnictwa.

Tadeusz Wierzbowski

obwodzie (przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych jest lokal wyborczy
w Szkole Podstawowej w Pigży).
Zawiadamiam, że do 7 czerwca gmina
ma obowiązek sporządzenia spisu wyborców.
Spis udostępniony będzie do wglądu w Urzędzie Gminy w okresie od 8 do 14 czerwca,
w godzinach 9.00-14.00.


Mirosława Plejer-Rozwadowska

Głosujemy
w Warszewicach
Począwszy od wyborów na prezydenta RP,
które odbędą się 20 czerwca, rozpoczyna swoją działalność obwodowa komisja
wyborcza z siedzibą w SP w Warszewicach.
Będą w niej głosowali mieszkańcy sołectw:
Biskupice, Brąchnowo, Warszewice i Wymysłowo. Dotychczas, przez wiele lat, siedzibą tej
komisji był obiekt świetlicy wiejskiej i remizy OSP
w Biskupicach. Jednak w ostatnich latach
zdarzały się kilkakrotnie problemy organizacyjne.
Aby temu zapobiec wójt zdecydował o zlokalizowaniu siedziby komisji wyborczej w ogólnie
dostępnym obiekcie szkoły w Warszewicach,
w miejscowości o największej ilości mieszkańców w tym obwodzie. Zakładamy, że mieszkańcy przyjmą tę zmianę ze zrozumieniem i przy
dużej frekwencji wezmą udział w wyborach
20 czerwca.


Jerzy Zająkała

