
I N F O R M A C J A 

 
O WYZNACZENIU MIEJSC NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE 

MATERIAŁÓW WYBORCZYCH 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. 

U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc 

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz 

plakatów i innych materiałów wyborczych: 

 
I. Słupy ogłoszeniowe w Sulechowie: 
 

1) ul. Piaskowa przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową, 

 

2) skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Al. Wielkopolskiej w rejonie apteki, 

 

3) ul. Brzozowa przy łączniku z ul. Lipową, 

 

4) skrzyżowanie ulic 31-go Stycznia i Al. Niepodległości w rejonie przejazdu kolejowego, 

 

5) w parku przed dworcem PKP. 

 

II. Słup ogłoszeniowy w Cigacicach ul. Podgórna.  

 

III. Tablice ogłoszeniowe w Sulechowie: 
 

1) skrzyżowanie ulic 31-go Stycznia i ul. M. Konopnickiej, 

 

2) skrzyżowanie ul. Odrzańskiej z ul. Piaskową, 

 

3) skrzyżowanie ulic Żeromskiego z ul. Szklane Domy, 

 

4) ul. Jana Pawła II ( parking ), 

 

5) ul. Poznańska przy wieży ciśnień. 

 

Umieszczanie materiałów wyborczych przez komitety wyborcze na wyżej 

wymienionych słupach i tablicach ogłoszeń dotyczy zajmowania maksymalnie  jednej 

drugiej powierzchni słupów i tablic. W sprawie dokonania szczegółowych ustaleń co do 

zasad umieszczania plakatów prosi się przedstawicieli komitetów wyborczych o 

wcześniejszy kontakt z Panią Moniką Kurylczyk - pracownikiem Sulechowskiego Domu 

Kultury w Sulechowie, Aleja Wielkopolska 3 tel. (0 68) 385 22 14, tel. kom. 669 302 888. 

 

IV. Tablice ogłoszeniowe na terenie wsi: 

Kruszyna – przy sklepie, na skrzyżowaniu ul. Żurawiej z ul. Ptasią, 

Brzezie k. Sulechowa – przy ul. Wańkowicza, na rozwidleniu ul. Wiejskiej, 



Brzezie k. Pomorska – na rozwidleniu za przystankiem autobusowym, 

Pomorsko – skrzyżowanie ul. Chrobrego i ul. Lipowej, 

Brody – przy przystanku PKS, przy sklepie, 

Buków – skrzyżowanie drogi powiatowej Smardzewo-Kalsk, 

Łęgowo – przy przystanku PKS, naprzeciwko sklepu, przy stacji PKP, 

Klępsk – naprzeciwko sklepu, 

Okunin – przy przystanku autobusowym – dowozy szkolne, 

Leśna Góra – przy boisku sportowym, 

Górzykowo –  naprzeciw budynku sklepu, 

Krężoły – przy ul. Babimojskiej, przy ul. Wolsztyńskiej, 

Głogusz – w rejonie przystanku PKS, 

Obłotne – przy budynku świetlicy wiejskiej, 

Kalsk – przy drodze gminnej (była droga krajowa  nr 3), przy blokach, 

 naprzeciwko nr 108,  

Kije –  przy sklepie , za remizą, przy posesji nr 80,  

Karczyn – w centrum wioski, 

Cigacice – przy budynku pocztowym, 

Górki Małe  – przy posesji nr 12, 

Mozów – przy remizie, przy świetlicy. 

Burmistrz Sulechowa 

/-/ Ignacy Odważny 

 


