
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2020-06-26 11:50:01

SIEWIERZ IDZIE NA WYBORY!

    Zachęcamy  wszystkich  uprawnionych  mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Siewierz  do  głosowania  w
nadchodzących wyborach prezydenckich, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 28 czerwca 2020 r.
Zgodnie z ustawą, lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do godziny 21:00. W Gminie Siewierz
pracować  będzie  8  obwodowych  komisji  wyborczych,  które  swoje  siedziby  mają  w  następujących
lokalizacjach:

Liceum Ogólnokształcące w Siewierz1.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu2.
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Brudzowicach3.
Budynek szkolny w Dziewkach4.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych5.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach6.
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowicach7.
Szpital Chorób Płuc w Siewierzu (obwód odrębny)8.

    W komisjach wyborczych obowiązywał będzie reżim sanitarny. Poza obostrzeniami związanymi z
obowiązkiem zakrywania ust i nosa oraz zachowaniem dystansu, będzie obowiązywał limit osób. Jak
zakłada rozporządzenie ministra zdrowia,  w lokalu wyborczym jednocześnie będzie mogła przebywać
jedna  osoba  na  każde  4  metry  kwadratowe.  Dopuszcza  się  korzystanie  przez  wyborcę  z  własnego
długopisu.

    Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane
jest, by wyborcy z nich korzystali.  Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby
zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a
po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.

    Więcej  informacji  dotyczących  głosowania  w  wyborach  prezydenckich  2020  można  znaleźć  na
stronie: https://www.siewierz.pl/1/strona/148/

    Pamiętajmy,  że  udział  w wyborach to  nie  tylko  przywilej  obywatelski,  ale  również  świętowanie
demokracji. Udział w wyborach jest ważny, bo sprawia, że stajemy się współodpowiedzialni za nasz los i
przyszłość Polski. Dlatego ważne jest, aby nie tylko samemu pójść na wybory, ale także zachęcać do tego
innych.

    Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z Zagłębia Dąbrowskiego wspólnie przygotowali spot zachęcający
mieszkańców naszego regionu do udziału w wyborach pn. Zagłębie idzie na wybory! - dostępny do
obejrzenia poniżej.
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