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Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

DOGRYWKA JUŻ 30 LISTOPADA
Rafał Kupke, Mariusz Czupała, Helena Krasucka, Józef Klysek, Krzysztof
Czupała, Katarzyna Gotwald, Beata Smieszkoł, Franciszek Klimas, Janina
Urbańczyk, Anna Mróz, Cecylia Widera, Jolanta Kłopotowska, Joanna Smykała, Janusz Steinert oraz Krystyna Bajsarowicz-Spałek zostali wybrani do
Rady Miejskiej w Kolonowskiem.
W przeprowadzonych 16 listopada
wyborach wzięło udział 1948 osób,
czyli 38,6 % wszystkich uprawnionych
do głosowania mieszkańców gminy.
Nie udało się rozstrzygnąć wyborów na
stanowisko burmistrza Kolonowskiego.
Wzięli w nich udział, nie należący do
partii politycznych,
BEDNORZ MARIA MAGDALENA, lat
55, wykształcenie wyższe, zamieszkała
w Kolonowskiem, zgłoszona przez
KWW Porozumienie i Dialog - uzyskała
324, czyli 16,9 % głosów,
KOSTON NORBERT JÓZEF, lat 50, wykształcenie
wyższe,
zamieszkały
w Kolonowskiem, zgłoszony przez
KWW Mniejszość Niemiecka - 915, czyli
47,9 % głosów,
LEJA JOACHIM WINCENTY, lat 53,
wykształcenie wyższe techniczne,
zamieszkały w Zawadzkiem, zgłoszony
przez KWW Nasza Gmina Kolonowskie - 672, czyli 35,1 % głosów.
W związku z tym, że żadnemu z kandydatów na burmistrza nie udało się uzy-

skać więcej niż 50 % ważnych głosów,
30 listopada odbędą się wybory uzupełniające, w których wezmą udział
dwaj kandydaci z największą liczbą
głosów, uzyskanych w pierwszej turze:
Norbert Józef KOSTON oraz Joachim
Wincenty LEJA (obok - uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem).
Do Sejmiku Województwa Opolskiego
został wybrany JÓZEF KOTYŚ (MN),
który uzyskał 3394 głosów w okręgu
obejmującym powiaty kędzierzyńsko-kozielski oraz strzelecki, natomiast do
Rady Powiatu w Strzelcach Opolskich
został wybrany JANUSZ ŻYŁKA (PO),
który w okręgu obejmującym gminy
Jemielnica i Kolonowskie uzyskał 881
głosów. Do rady powiatu nie dostała się
BEATA ŚCIUPIDER (MN) - 255, której
zabrakło 69 głosów poparcia.
Szczegółowe wyniki tegorocznych wyborów do Rady Miejskiej w Kolonowskiem prezentujemy na stronie 4. dzisiejszego wydania „Colonnowskiej”.

Uchwała 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej
w Kolonowskiem z dnia 17 listopada 2014 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Kolonowskiego
w dniu 30 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112)
Miejska Komisja Komisja Wyborcza w Kolonowskiem
stwierdza, co następuje:
§ 1.
1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z trzech kandydatów nie został
wybrany na Burmistrza Kolonowskiego, ponieważ nie
otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów,
którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
Kandydatami na Burmistrza Kolonowskiego w ponownym głosowaniu są:
Norbert Józef Koston zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
Joachim Wincenty Leja zgłoszony przez Komitet
Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Kolonowskie
2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz
Kolonowskiego.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Kolonowskiem

HONORY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Rada Miejska w Kolonowskiem
uhonorowała Marka Szylderowicza i Jana Wiśniewskiego za zasługi dla gminnej oświaty. Jan
Wiśniewski, który w latach 1969 - 2000 pełnił funkcję dyrektora
Szkoły Podstawowej w Spóroku,
został honorowym obywatelem
gminy, a związany ze Szkołą Podstawową w Staniszczach Małych
oraz z Publicznym Gimnazjum w
Kolonowskiem Marek Szylderowicz (na zdjęciu z lewej) - otrzymał tytuł „Zasłużony dla gminy Kolonowskie”.
W trakcie uroczystej gali, podsumowującej najważniejsze tegoroczne wydarzenia
w naszej wspólnocie lokalnej, która odbyła się 8 listopada w Staniszczach Wielkich, nagrodę odebrał Marek Szylderowicz. Organizator i pierwszy dyrektor gimnazjum rozpoczął pracę w oświacie w 1982 roku, a od 1990 roku był dyrektorem
PSP w Staniszczach Małych. W 1999 roku został dyrektorem gimnazjum i pełnił
tę funkcję do momentu przejścia na emeryturę w 2012 r. M. Szylderowicz był
radnym w gminie i w powiecie. W uroczystości 8 listopada nie wziął udziału Jan
Wiśniewski, który tytuł honorowego obywatela gminy odbierze w innym terminie.
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ZANIEDBANE NIERUCHOMOŚCI W GMINIE
Batalia o czystość i porządek zaniedbanych nieruchomości
w gminie Kolonowskie przypomina walkę z wiatrakami, ale powoli zaczyna przynosić efekty.
Stała nieobecność właścicieli za granicą i brak rozstrzygnięć w postępowaniach spadkowych powodują, że ani służby burmistrza, ani starosty nie są w stanie szybko doprowadzić do uporządkowania bezpańskich nieruchomości. Ponieważ przepisy nie pozwalają zająć gminie
prywatnej działki, postępowanie w tego typu sprawach trwa od kilku
do kilkunastu lat. Zdaniem burmistrza Norberta Kostona, w ostatnich
latach udało się rozwiązać kilka drażliwych problemów. Uporządkowano choćby tzw. bednarkownię w Kolonowskiem oraz dokonano
rozbiórki zagrażającego bezpieczeństwu przechodniów budynku przy
Rockowa Jesień - Foto: J. JEZIERNY gimnazjum. Inna sprawa to nadanie rewitalizowanym obiektom nowych funkcji, co udało się zrobić m.in.
z byłą szkołą Staniszczach Wielkich,
w której swoje miejsce znajdą pod17 października 50. rocznicę śluopieczni Stowarzyszenia „Siedlisko”, a
bu obchodzili Państwo Łucja i
przy okazji powstanie kilkanaście noGerard Kapitza ze Spóroka. Pani
wych miejsc pracy. Obecnie gmina
Łucja pracowała w GS Kolonowprzygotowuje się do uporządkowania
skie oraz w przedszkolu w Spóronieruchomości przy ul. Ks. Czerwionki
ku. Pan Gerard - w zakładzie kra15 oraz stacji PKP w Kolonowskiem.
wieckim w Strzelcach Opolskich
oraz w PRIM w Ozimku. Małżonkowie wychowali dwoje dzieci i
doczekali się jednej wnuczki.
24 października złote gody obchodzili Państwo Elfryda i Paweł
Czaja ze Staniszcz Małych. Jubilaci
wychowali 1 córkę i 3 synów,
doczekali się 2 wnucząt. Pani Elfryda zajmowała się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu, natomiast Pan Paweł przez
40 lat pracował w Hucie Małapanew w Ozimku jako ślusarz.
Również 24 października 50. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Kunegunda i Helmut Musiała ze Staniszcz Małych. Jubilaci
wychowali 3 córki i 1 syna, doczekali się 10 wnucząt oraz 1 prawnuczki. Zarówno Pani Kunegunda jak i Pan Helmut przez wiele
lat pracowali na kolei.
24 października 50. rocznicę ślubu obchodzili także Państwo Irena i Emil Dyla z Kolonowskiego
(brak zdjęcia). Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia!

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI!

ZBIÓRKA JUŻ 29 LISTOPADA

W sobotę 29 listopada, w godzinach od 8.00 do 19.00, w Kolonowskiem przy ul. Ks. Czerwionki 39 (parking przy Urzędzie
Miasta i Gminy) zostanie zorganizowany punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. W tym czasie osoby, które
przedłożą potwierdzenie wpłaty za odbiór odpadów stałych za
ostatni miesiąc, mogą nieodpłatnie złożyć następujące rodzaje
odpadów:
odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady ulegające
biodegradacji z ogrodów i parków, wielkogabarytowe - meble,
wielkogabarytowe z metalu, opony, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia, szkło opakowaniowe, odpady surowcowe (tzw. suche), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
metale oraz odpady niebezpieczne - rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i
żywice, detergenty i leki.
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W SKRÓCIE

KSIĄŻĘCA WIZYTA W KOLONOWSKIEM

 Gmina Kolonowskie ma już
swój geoportal. Zawiera on szereg
interesujących informacji przestrzennych z zakresu ewidencji
gruntów i budynków: punkty adresowe, granice obszarów chronionych, zdjęcia satelitarne miejscowości, granice obszarów zalewowych, mapy topograficzne, plany
zagospodarowania przestrzennego
i wiele innych. Projekt stanowi
realizację zapisów ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
Adres portalu:
www.kolonowskie.e-mapa.net
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9 listopada odbyły się w Staniszczach Wielkich uroczystości odpustowe, połączone
z obchodami 130. rocznicy poświecenia kościoła parafialnego pod wezw. św. Karola
Boromeusza. Z tej okazji odbyła się uroczysta suma odpustowa, koncelebrowana przez
ordynariusza Diecezji Opolskiej, biskupa Andrzeja Czaję, i ks. Norberta Nowaińskiego.
Jednym z gości uroczystości jubileuszowych nuje w branży przemysłu papierniczego.
był potomek fundatora budowy kościoła, W trakcie pobytu w Polsce książę Philipp zu
książę Philipp zu Stolberg-Wernigerode (na Stolberg-Wernigerode odwiedził jeszcze izbę
zdjęciu drugi z prawej).
regionalną w KoloKsiążę
Philipp
nowskiem, a na paw trakcie swojej wizyty
miątkę
otrzymał
odwiedził również miejgrawertony przedsca, które w przeszłości
stawiające kościół w
związane
były
Staniszczach Wielz rodem zu Stolbergkich, fabrykę tektu-Wernigerode, m.in. fary i zameczek mybrykę tektury (obecnie
śliwski w Kątach
Packprofil) oraz zameoraz
pamiątkową
czek myśliwski w Kątach,
pocztówkę, wydaną
gdzie ród ten przez pez okazji jubileuszu.
wien okres zamieszkiwał.
Mimo bardzo napiętego
programu w każdym z Otto hrabia, a od 1890 książe zu Stolberg-Wernigerode (1837 tych obiektów udało się - 1896) w 1880 r. zakupił tutejsze ziemie od hrabiny Wilhelminy,
spędzić trochę czasu i wdowy po hrabim Andrzeju von Renard. Pozostały one własnością
poznać jego obecne funk- rodu Stolberg-Wernigerode do roku 1910. Stąd też w latach 1880 cjonowanie.
- 1910 zwierzyniec hrabiego Andrzeja Renarda nosił nazwę OttoGość nie ukrywał radości, wald. Po pożarze drewnianego kościoła w Staniszach Wielkich, 23
widząc że to, co jest dzie- czerwca 1881r., jako patron tych ziem zobowiązał się pokryć 2/3
łem jego przodków, zna- kosztów budowy nowego kościoła. Pozostałą część wydatków mieli
lazło się w dobrych rę- pokryć mieszkańcy parafii Staniszcze Wielkie. Otto zu Stolbergkach. Urzekła go m.in. Wernigerode ofiarował na budowę kościoła 113 000 sztuk cegły,
architektura kościoła w drewno, kamienie granitowe i 333 metrów kamienia wapiennego.
Staniszczach
Wielkich Christian Ernst książe zu Stolberg-Wernigerode (1864 - 1940),
oraz fakt prawidłowego w latach 1907 - 1908 zbudował fabrykę kartonu (Fürstlich Stolbergifunkcjonowania fabryki sche Kartonfabrik in Colonnowska). Zadbał również o mieszkania dla
tektury, która - mimo pracowników. Na swoich działkach w rejonie dzisiejszych ulicy Koupływu ponad 100 lat - ściuszki, Leśnej i Fabrycznej wybudował kilkanaście domów. Pierwsze
- z powodzeniem funkcjo- z nich, już dziś nieistniejące, tworzyły Starą Palestynę.

Zasługi rodu zu Stolberg-Wernigerode

 W trakcie koncertu operetkowego „Bo to jest Miłość”, który odbył
się 9 listopada, Julia Jezierny zaprezentowała wystawę fotograficzną,
nawiązującą do Rockowej Jesieni
w Kolonowskiem.
Zdjęcia można obejrzeć na profilu
BiCeK na Facebooku.

 Burmistrz wystąpił do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o dofinansowanie w ramach tzw. schetynówek modernizacji ulic Pluderskiej i Zakładowej w Kolonowskiem. W przygotowaniu są wnioski w sprawie ul. Guznera i drogi do
Ptasiego Stawku w Spóroku.

 Dzięki staraniom Urzędu Miasta
i Gminy w Kolonowskiem otrzymaliśmy dodatkowe 114 tys. subwencji oświatowej na 2014 rok!
 Gmina planuje złożyć projekt
na wyposażenie wszystkich swoich
obiektów w małe elektrownie fotogalwaniczne. Można na nie pozyskać do 90% dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej.

TEATRZYKI, ROCK, OPERETKA i PEŁNA ATRAKCJI ZIMA
Koncerty rockowe, operetka i przegląd
teatrzyków niemieckojęzycznych to
imprezy, które ostatnio odbyły się
w wyremontowanej sali OSP w Kolonowskiem.
Dzięki środkom
europejskim,
pozyskanym
przez
burmistrza Norberta
Kostona, gmina
dysponuje miejscem,
gdzie
można organizować
imprezy
kulturalne dla
ponad
100osobowej publiczności.
W oddanej w
maju br. do użytku sali za 180 tys. zł wymieniono stolarkę drzwiową i okienną,

poprawiono jej wystrój, a przede wszystkim odnowiono scenę, która została wyposażona w profesjonalne nagłośnienie.
20 listopada zorganizowano kolejną edycję Przeglądu Teatrzyków Niemieckojęzycznych. Jego organizatorem była Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem.
W wypełnionej po brzegi sali zaprezentowały się zespoły teatralne ze wszystkich
szkół w naszej gminie: PSP Staniszcze
Małe - Spórok z inscenizacją „Hänsel Gretel” (spektakl przygotowały Sylwia Nieświec i Małgorzata Iwańska), PSP Nr 1
w
K ol on o ws k i e m
z
baśnią
„Aschenbrödel” (Ryszard Ziaja), PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3
ze sztuką „Aschenputtel” (Sylwia Niwergol) oraz PG w Kolonowskiem, które wystawiło „Schneewittchen
und sieben
Zwerge” (Dorota Leja-Kaufmann).
W najbliższych tygodniach w sali OSP
odbędą się kolejne ciekawe imprezy:

na 6 grudnia zaplanowano spektakl
dla najmłodszych pt.: „Gdzie jest Mikołaj?”, 14 grudnia odbędzie się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, a 4
stycznia z koncertem noworocznym
wystąpią trzej tenorzy ze Śląskiej Operetki Kameralnej. BiCEK zgłosił również swój akces do Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, w ramach której
na 11 stycznia wstępnie zaplanowano
organizację koncertu rockowego.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

47—110 Kolonowskie

Internet: www.kolonowskie.pl
E-mail: umig@kolonowskie.pl

SPIS TELEFONÓW

WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ

UMiG: 77 4611 140

Okręg nr 1 (Kolonowskie, ul. 1 Maja, Bzów,
Chabrów, Długa, Hr. Colonny, Różana, Tulipanowa, Żeromskiego) - Beata KISIEL (MN) - 66
głosów, Rafał KUPKE, (NGK) - 95, Roman
DUDAREWICZ (PiD) - 60,
Okręg nr 2 (Kolonowskie, ul. Brzozowa, Fabryczna, Kościuszki, Słowackiego) - Katarzyna
MUC (MN) - 48, i Mariusz CZUPAŁA (NGK) - 49,
Okręg nr 3 (Kolonowskie, ul. Konopnickiej,
Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza,
Prusa, Szkolna) - Katarzyna BUDNIK (MN) - 36, Piotr GRABOWSKI (NGK) - 23 i Helena
KRASUCKA (PiD) - 41,
Okręg nr 4 (Kolonowskie; Haraszowskie, Słoneczna, Pluderska) - Henryk WAŁASZEK (MN)
- 33, Józef KLYSEK (NGK) - 125 i Adam
Śmieszkoł (PiD) - 20,
Okręg nr 5 (Kolonowskie, ul. Kolejowa, Leśna,
Opolska do nru 13 i do nru 20, Nowa) - Krystyna ROKITA (MN) - 37, Janusz MOTAL
(PiD) - 17, Krzysztof CZUPAŁA (NGK) - 52,
Okręg nr 6 (Kolonowskie, ul. Krzywa, Ks.
Czerwionki do nru 59, Prosta, Topolowa) Maria POLOCZEK (MN) - 19, Katarzyna GOTWALD (NGK) - 69 i Maria SCHATTON (PiD) - 25,
Okręg nr 7 (Kolonowskie, ul. Bożka, Lipowa,
Myśliniecka, Opolska od nru 15 i od nru 22 do
końca, Rzeczna) - Gabriela FIRLEJ (MN) - 26,
Beata SMIESZKOŁ (NGK) - 53 i Jan SZEGA
(PiD) - 35,
Okręg nr 8 (Kolonowskie, ul. Cmentarna,
Dworcowa, Dzierżonia, Jana Pawła II, Ks. Czerwionki nr 40, 46 i od nru 61 do końca, Piastowska, Polna - Franciszek KLIMAS (MN) - 77, Joanna KOŹLIK (NGK) - 65, Jerzy OCHMAN (PiD) - 23,
Okręg nr 9 (Spórok) - Janina URBAŃCZYK
(MN) - 87, Hubert KLENCZ (NGK) - 40 i Mateusz KRUPA (PiD) - 11,

Numery wewnętrzne:
Sekretariat: 22, Faks: 31
Rada Miejska: 27
Księgowość: 32, 35
Skarbnik: 23
Podatki – 33, Kasa – 34
Ewidencja ludności: 36
Działalność gosp.: 37
Budownictwo: 28, 38
Kadry – 25, USC: 26
Rolnictwo, środowisko,
mienie komunalne: 24
Drogi, gosp. komunalna: 30
Ochrona ppoż. i OC: 29
Biblioteka i Centrum Kultury:
77 4611 140, wewn. 50, 51
Spółka „KGK”: 77 4611 044
Wodociągi: 600 937 308
Pomoc Społ.: 77 4611 075
Gimnazjum: 77 4611 053
Szkoły Podstawowe:
Kolonowskie: 77 4611 126
Fosowskie: 77 4611 158
Staniszcze M.: 77 4611 064
Przedszkola:
Kolonowskie: 77 4611 455
Fosowskie: 77 4611 058
Staniszcze W.: 77 4611 260
Policja Komisariat w
Zawadzkiem: 77 46 16 477
Policja Posterunek w
Kolonowskiem: 77 46 11 007
Straż Pożarna Strzelce Op.:
77 4049 900
Pogotowie Ratunkowe: 999
Kolonowskie - Ośrodek
Zdrowia: 77 4611 160
Stacja Caritas: 77 4620 215
Poczta : 77 4622 490

Colonnowska
Biuletyn „COLONNOWSKA”
redaguje Biblioteka i
Centrum Kultury w
Kolonowskiem
Adres redakcji:
47 - 110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39, pok. 15
Telefon: 77 4611 140 wewn. 51
E-Mail:
kultura@kolonowskie.pl
Nr 10/180 opracował J. KOTYŚ

Okręg nr 10 (Staniszcze Małe, ul. Krzywa, Ks.
Gajdy, Leśna, Strażacka, Szkolona, Zielona) - Anna MRÓZ (MN) - 57 i Sebastian ZMUDZIK
(NGK) - 29,
Okręg nr 11 (Staniszcze Małe, ul. Cmentarna,
Eichendorffa, Granica, Hauptstocka, Korfantego, Myśliwca, Polna) - Cecylia WIDERA
(MN) - 69, Waldemar ZIAJA (NGK) - 50, Dagmara SKLORZ (PID) - 6,
Okręg nr 12 (Staniszcze Małe, ul. 1 Maja,
Dworcowa, Kani, Odrodzenia, Prusa, Sosnowa)
- Jolanta KŁOPOTOWSKA (MN) - 63, Beata
HASIKOWSKA (NGK) - 49 i Tomasz HUREK
(PiD) - 6,
Okręg nr 13 (Staniszcze Wielkie, ul. 1 Maja,
Dworcowa, Siewna) - Teresa RICHTER (MN) - 38, Joanna SMYKAŁA (NGK) - 52,
Okręg nr 14 (Staniszcze Wielkie, ul. Długa,
Kościelna, Polna, Rzeczna, Sienkiewicza, Torowa) - Franciszek BOK (MN) - 27, Janusz STEINERT (NGK) - 69 i Irena JANKOWIAK
(PiD) - 23,
Okręg nr 15 (Staniszcze Wielkie, ul. Jana Sobieskiego, Leśna, Mickiewicza, Pl. Targowy,
Żeromskiego) - Krystyna BAJSAROWICZ-SPAŁEK (MN) - 55, Robert PIĄTEK (NGK) - 36 i Elżbieta LEMPA (PiD) - 3.
Do poprzedniego numeru „Colonnowskiej”
wkradły się błędy przy prezentacji kandydatów do rady gminy.
W Okręgu nr 5 nieprawidłowo wpisano nazwy komitetów wyborczych Janusza Motala,
który w wyborach reprezentował PiD oraz
Krzysztofa Czupały (NGK).
W Okręgu nr 14 nieprawidłowo wpisano imię
kandydata MN, który nazywa się Franciszek
Norbert Bok, a nie - Norbert Bok.
Za pomyłki przepraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

PAZURKIEM:
POWYBORCZE ZAMIESZANIE
Tegoroczne wybory samorzą- Komisją Wyborczą zrobili Większość komisji wybordowe już zapisały się w najnowszej historii demokracji
w Polsce. Jednak nie za sprawą wygranych lub pokonanych kandydatów do zaszczytnej służby w gminach, powiatach i województwach. Najbardziej zapamiętamy z nich
chaos, wywołany awarią komputerowego systemu liczenia
głosów oraz rekordową liczbę
nieważnych głosów.
Odnoszę wrażenie, że ustawodawca wspólnie z Państwową

wszystko, aby obrzydzić narodowi tak zwane chodzenie do
urn. W efekcie nowego kodeksu wyborczego wprowadzono
rygorystyczne zasady rozliczania wynajmu sal komitetom wyborczym i utrudniono
organizację przedwyborczych
spotkań z udziałem kandydatów z kilku list. W efekcie,
zamiast jednego zebrania,
organizowano w każdej miejscowości po kilka – z prawie
zerową frekwencją.

czych została obsadzona przez
źle przeszkolonych ludzi, którzy tłumacząc technikę głosowania mówili, żeby oddawać
po jednym głosie na każdą
kartę. Około 20 procent osób
zrozumiało to tak, że w wyborach do rad powiatów i sejmików w książeczce z listami
poszczególnych
komitetów
należy postawić znak „x” na
każdej stronie. W efekcie ich
głosy poszły na marne.
J. KOTYŚ

