
Informacja 

Obwodowej Komisji Nr 1 w Ostrowach 

 

o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ostrowach z siedzibą  

w Szkole Podstawowej w Ostrowach informuje, że w dniu wyborów 

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

roku rozpoczyna pracę od godziny 600 do czasu sporządzenia 

protokołów głosowania w obwodzie. 

Natomiast lokal wyborczy w dniu 26 maja 2019 roku będzie 

otwarty od godz. 700 do godz. 2100.  

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                        /-/ Patrycja Monika Tomaszewska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Informacja 

Obwodowej Komisji Nr 2 w Gozdowie 

 

o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gozdowie z siedzibą  

w Szkole Podstawowej w Gozdowie informuje, że w dniu wyborów 

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

roku rozpoczyna pracę od godziny 600 do czasu sporządzenia 

protokołów głosowania w obwodzie. 

Natomiast lokal wyborczy w dniu 26 maja 2019 roku będzie 

otwarty od godz. 700 do godz. 2100.  

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                        /-/ Sławomira Ewa Kęsicka 

 

 

 

 

 



 
Informacja 

Obwodowej Komisji Nr 3 w Gozdowie 

 

o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gozdowie z siedzibą  

w Szkole Podstawowej w Gozdowie informuje, że w dniu wyborów 

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

roku rozpoczyna pracę od godziny 600 do czasu sporządzenia 

protokołów głosowania w obwodzie. 

Natomiast lokal wyborczy w dniu 26 maja 2019 roku będzie 

otwarty od godz. 700 do godz. 2100.  

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                        /-/ Sylwia Wiśniewska 

 

 

 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Nr 4 w Gozdowie 

 

o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Gozdowie z siedzibą  

w Urzędzie Gminy w Gozdowie informuje, że w dniu wyborów  

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

roku rozpoczyna pracę od godziny 600 do czasu sporządzenia 

protokołów głosowania w obwodzie. 

Natomiast lokal wyborczy w dniu 26 maja 2019 roku będzie 

otwarty od godz. 700 do godz. 2100.  

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                        /-/ Ewelina Marcinkowska 

 

 

 

 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Nr 5 w Lelicach 

 

o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Lelicach z siedzibą  

w Szkole Podstawowej w Lelicach informuje, że w dniu wyborów  

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

roku rozpoczyna pracę od godziny 600 do czasu sporządzenia 

protokołów głosowania w obwodzie. 

Natomiast lokal wyborczy w dniu 26 maja 2019 roku będzie 

otwarty od godz. 700 do godz. 2100.  

 

Przewodniczący Komisji 

                                                        /-/ Andrzej Kuciński 

 

 

 

 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Nr 6 w Lelicach 

 

o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Lelicach z siedzibą  

w Szkole Podstawowej w Lelicach informuje, że w dniu wyborów  

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

roku rozpoczyna pracę od godziny 600 do czasu sporządzenia 

protokołów głosowania w obwodzie. 

Natomiast lokal wyborczy w dniu 26 maja 2019 roku będzie 

otwarty od godz. 700 do godz. 2100.  

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                        /-/ Joanna Śmigielska 

 

 

 

 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Nr 7 w Rempinie 

 

o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Rempinie z siedzibą  

w Remizie OSP w Rempinie informuje, że w dniu wyborów  

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

roku rozpoczyna pracę od godziny 600 do czasu sporządzenia 

protokołów głosowania w obwodzie. 

Natomiast lokal wyborczy w dniu 26 maja 2019 roku będzie 

otwarty od godz. 700 do godz. 2100.  

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                        /-/ Ewa Kolankiewicz 

 

 

 

 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Nr 8 w Kolczynie 

 

o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Kolczynie z siedzibą  

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (Palium sp. z o. o.)  

w Kolczynie informuje, że w dniu wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku rozpoczyna 

pracę od godziny 800 do czasu sporządzenia protokołów głosowania 

w obwodzie. 

Natomiast lokal wyborczy w dniu 26 maja 2019 roku będzie 

otwarty od godz. 900 do godz. 2100.  

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                     /-/ Paulina Pawłowska 

 

 

 
 


