
Informacja o sposobach (formach) głosowania 

przez wyborców niepełnosprawnych 

Na postawie art. 37a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 
21, poz. 112 ze zm.) informuję, że w wyborach do Rady Gminy Świętajno, Rady Powiatu w 
Olecku, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz Wójta Gminy Świętajno, 
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.: 
 
I Termin wyborów ustalono na dzień 16 listopada 2014 r. (niedziela). 
II Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7.00 do godz. 21.00. 
III Okręgi wyborcze w wyborach: 
 

* Do Rady Gminy Świętajno:  
Numer 
okręgu Granice okręgu Liczba radnych 

wybieranych w okręgu 

1 
Część Sołectwa Świętajno: 
miejscowości: Świętajno od nr 3 do nr 32A i od nr 64 do końca 
oraz Rogowszczyzna 

1 

2 Część Sołectwa Świętajno: 
miejscowość Świętajno od nr 33 do nr 40 i od nr 55 do nr 59A 1 

3 Część Sołectwa Świętajno: 
miejscowość Świętajno od nr 42 do nr 54 1 

4 

Sołectwo Sulejki 
miejscowość Sulejki i osada Jurkowo 
Sołectwo Krzywe 
miejscowość Krzywe 
Sołectwo Dworackie 
miejscowość Dworackie 

1 

5 Sołectwo Dunajek 
miejscowość Dunajek i osada Smolnik 1 

6 

Sołectwo Wronki 
miejscowość Wronki 
Sołectwo Zalesie 
miejscowość Zalesie 
Sołectwo Kije 
miejscowość Kije 

1 

7 
Sołectwo Pietrasze 
miejscowość Pietrasze 
Sołectwo Jelonek 
miejscowość Jelonek 

1 

8 Sołectwo Połom 
miejscowość Połom 1 

9 

Sołectwo Mazury 
miejscowość Mazury 
Sołectwo Rogojny 
miejscowość Rogojny 
Sołectwo Borki 
miejscowość Borki 

1 

10 Sołectwo Chełchy 
miejscowość Chełchy 1 

11 
Część Sołectwa Cichy: 
miejscowość Cichy od nr 1 do nr 10 i od nr 23 do końca oraz 
osada Cichy Młyn 

1 

12 Część Sołectwa Cichy: 
miejscowości: Cichy od nr 11 do nr 22 oraz Niemsty 1 

13 

Sołectwo Dybowo 
miejscowość Dybowo oraz osada Nowiny 
Sołectwo Barany 
miejscowość Barany 
Sołectwo Jurki 
miejscowość Jurki 
Sołectwo Gryzy 
miejscowość Gryzy 

1 



14 
Sołectwo Giże 
miejscowość Giże oraz kolonia Zajdy 
Sołectwo Orzechówko 
miejscowość Orzechówko oraz osada Świdrówko 

1 

15 
Sołectwo Kukówko 
miejscowości: Kukówko i Leśniki 
Sołectwo Dudki 
miejscowość Dudki 

1 

 
* Do Rady Powiatu w Olecku. okręg wyborczy nr 1, obejmujący swoim zasięgiem 

Gminy: Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, w którym wybieranych jest 6 radnych. 
* Do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego okręg wyborczy nr 4 obejmujący 

swoim zasięgiem Powiaty: kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, olecki i ełcki, w którym 
wybieranych jest 5 radnych. 

IV. Informuje się, że przepisy Kodeksu wyborczego umożliwiają wyborcy 
niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721 ze zm.), w tym także wyborcy posiadającemu orzeczenie organu 
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1440, ze zm.); 

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalonej na podstawie art. 13 ust. 5 
ustawy wymienionej w pkt 1; 

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 
wymienionej w pkt 1; 

4) o zaliczeniu do I gruру inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osobom о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - głosować korespondencyjnie oraz za 
pośrednictwem pełnomocnika na określonych niżej zasadach. 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika. 
W celu ustanowienia pełnomocnika należy złożyć do Urzędu Gminy Świętajno w 

nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2014 r. wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa. 

Wniosek złożony po terminie nie zostanie uwzględniony. 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w Gminie 
Świętajno, z wyłączeniem: 
* członków komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej 

pełnomocnictwa; 
* mężów zaufania; 
* osób kandydujących w wyborach. 

 
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. W przypadku, gdy 

co najmniej jedną osobą udzielającą pełnomocnictwa jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, 
babcia, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli w stosunku do pełnomocnika, 
pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób. 

Akt pełnomocnictwa sporządza wójt lub pracownik urzędu gminy upoważniony przez 
wójta. W Gminie Świętajno do wykonania czynności związanych z udzieleniem 
pełnomocnictwa, w tym do pomocy w sporządzeniu wniosku o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa został upoważniony: 



* inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  p. Jerzy Trus, pok. nr 10, tel. (87) 
5207011. 
Formularz wniosku oraz formularz zgody pełnomocnika na przyjęcie pełnomocnictwa 

można uzyskać w Urzędzie Gminy lub wystąpić o dostarczenie go za pośrednictwem poczty 
lub pracownika Urzędu Gminy. 
Do wniosku należy dołączyć: 
* pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa - wzór 

zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji; 

* kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie 
będzie miał ukończonych 75 lat; 

* kopie dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę 
na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli. Obowiązek 
załączenia takiego dokumenty występuje tylko wówczas, jeżeli pełnomocnik zamierza 
przyjąć pełnomocnictwo od dwóch osób. 
 
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy 

udzielającego pełnomocnictwa, chyba że wyborca zwróci się we wniosku, aby czynności 
sporządzenia aktu dokonać w innym miejscu pod warunkiem, że będzie to na obszarze 
gminy. 

Uwaga! 
Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo najpóźniej na 2 dni przed dniem 

wyborów składając stosowne oświadczenia wójtowi gminy, w której je sporządzono lub 
doręczając takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.  

Udzielenie pełnomocnictwa nie wyklucza również osobistego głosowania wyborcy, o ile 
wcześniej nie głosował pełnomocnik, co jest równoznaczne z cofnięciem pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku: 
1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania 

lub pełnomocnika; 
2) gdy pełnomocnik: 

a) zostanie powołany w skład komisji obwodowej, właściwej dla obwodu głosowania 
osoby udzielającej pełnomocnictwa, 

b) przyjmie funkcję męża zaufania; 
c) zostanie zarejestrowany jako kandydat do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 

wojewódzkiego bądź na wójta Gminy Świętajno . 
(Art. 58 Kodeksu wyborczego). 

Głosowanie korespondencyjne. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Wójta Gminy Świętajno 

najpóźniej w dniu 27 października 2014 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną 
rozpoznane. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie na adres: Urząd Gminy Świętajno 104  
19-411 Świętajno faksem na nr (87) 5215414 lub w formie elektronicznej na adres e-mail 
ug@swietajno.pl . 

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w 
Gminie Świętajno, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie 
adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu 
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, 
wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do urzędu gminy. 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym 
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

Wyborca, nie później niż 10 listopada 2014 r. otrzyma: 



* z rąk upoważnionego pracownika Urzędu Gminy; 
* lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) 
pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. 
 
Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia 

oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. 
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści 

zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to 
możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie będzie dłuższy niż 3 
dni od dnia pierwszego doręczenia. 

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty 
do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 
głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie 
nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał 
jej przesłania. 

Po oddaniu głosu karty do głosowania trzeba będzie umieścić w kopercie oznaczonej 
"Koperta na karty do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do 
głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu 
wyników głosowania. 

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej 
zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. 

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 
głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę 
jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty 
zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione 
przy ustalaniu wyników głosowania. 

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie 
polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu 
zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda 
wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego 
roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może 
ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego. 

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną 
do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 

Uwaga! 

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach 
wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach 
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także którzy udzielili 
pełnomocnictwa do głosowania. 

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Świętajno zostały 
wyznaczone wszystkie obwodowe komisje wyborcze. Poniżej znajduje się wykaz obwodów 
głosowania utworzonych w Gminie.  

Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 

 

Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej 



 
 
 
1 
 

Sołectwo Świętajno 
Miejscowości: Świętajno, Rogowszczyzna 
 
Sołectwo Krzywe 
Miejscowość Krzywe 
 
Sołectwo Sulejki 
miejscowość Sulejki 
osada Jurkowo 
 
Sołectwo Dworackie 
miejscowość Dworackie 
 
Sołectwo Dunajek 
miejscowość Dunajek 
osada Smolnik 
 

Urząd Gminy 
Świętajno 104 

19-411 Świętajno 

 
 
2 
 

Sołectwo Wronki 
miejscowość Wronki 
 
Sołectwo Zalesie 
miejscowość Zalesie 
 
Sołectwo Kije 
miejscowość Kije 
 
Sołectwo Pietrasze 
miejscowość Pietrasze 
 
Sołectwo Jelonek 
miejscowość Jelonek 
 
Sołectwo Połom 
miejscowość Połom 

 

 
 
 
 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy
Wronki 36 

19-411 Świętajno 
 

 
 
 
3 

Sołectwo Mazury 
miejscowość Mazury 
 
Sołectwo Rogojny 
miejscowość Rogojny 
 
Sołectwo Borki 
miejscowość Borki 
 
Sołectwo Chełchy 
miejscowość Chełchy 
 

 
Szkoła Podstawowa 

Mazury 6 
19-411 Świętajno 

 

 
 
 
 
4 
 

Sołectwo Cichy 
miejscowości: Cichy, Niemsty 
osada Cichy Młyn 
 
Sołectwo Barany 
miejscowość Barany 
 
Sołectwo Jurki 
miejscowość Jurki 
 
Sołectwo Gryzy 
miejscowość Gryzy 
 
Sołectwo Dybowo 
miejscowość Dybowo 
osada Nowiny 
 

Szkoła Podstawowa 
Cichy 3 

19-411 Świętajno 
 



 
 
 
5 

Sołectwo Giże 
miejscowość Giże 
kolonia Zajdy 
 
Sołectwo Orzechówko 
miejscowość Orzechówko  
osada Świdrówko 
 
Sołectwo Kukówko 
miejscowości: Kukówko, Leśniki 
 
Sołectwo Dudki 
miejscowość Dudki 
  

 
 

Wiejskie Centrum Inicjatyw 
Giże 7 

19-411 Świętajno 
 

 
– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.  
- obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania 
korespondencyjnego. 

 
Do wykonania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym, w tym do 

udzielenia pomocy w dokonaniu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz 
odebrania kopii orzeczeń właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności od osoby niepełnosprawnej został upoważniony: 
 inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych p. Jerzy Trus. 
 
W Gminie Świętajno zarejestrowano następujące listy kandydatów na radnych: 
 
Okręg Nr 1 
 

1. KRUPIŃSKA Halina Maria, lat 67, zam. Świętajno 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. WISZNIEWSKI Karol, lat 20, zam. Świętajno 

 zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 
 

3. SZEWCZYK Bolesław Aleksander, lat 67, zam. Świętajno 
 zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA ŚWIĘTAJNO" - lista nr 15 

 
4. MUCHA Dorota Halina, lat 51, zam. Świętajno 

 zgłoszona przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
Okręg Nr 2 
 

1. SIEMION Bożena, lat 56, zam. Świętajno 
 zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 

 
2. RETEL Anna Patrycja, lat 30, zam. Wronki 

 zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 
 

3. USS Jan, lat 60, zam. Świętajno 
 zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA ŚWIĘTAJNO" - lista nr 15 

 
4. SZEMIS Tadeusz, lat 61, zam. Świętajno 

 zgłoszony przez KWW TADEUSZA SZEMISA - lista nr 17 
 
Okręg Nr 3 
 

1. ILNICKI Wiesław, lat 52, zam. Świętajno 
 zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 



 
2. ŁUKASZEWICZ Krystyna Bożena, lat 61, zam. Świętajno 

 zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 
 

3. KRZYŻOSZCZAK Andrzej, lat 56, zam. Świętajno 
 zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA ŚWIĘTAJNO" - lista nr 15 

 
4. ORESZUK Danuta, lat 47, zam. Świętajno 

 zgłoszona przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
 
 
Okręg Nr 4 
 

1. ŚWIDERSKI Krzysztof, lat 49, zam. Sulejki 
 zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. SADŁOWSKA Ewa, lat 48, zam. Dworackie 

 zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 
 

3. JAGIEŁKO Maria Irena, lat 58, zam. Sulejki 
 zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 
4. SZAŁKO Artur Ryszard, lat 49, zam. Sulejki 

 zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA ŚWIĘTAJNO" - lista nr 15 
 

5. WRÓBLEWSKA-KNIZA Karolina, lat 36, zam. Krzywe 
 zgłoszona przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 

 
Okręg Nr 5 
 

1. GRABOWSKA Anna Teresa, lat 41, zam. Dunajek 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. GÓRYŃSKI Marek, lat 44, zam. Dunajek 

 zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 
 

3. CZOCHRA Mateusz, lat 26, zam. Świętajno 
 zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA ŚWIĘTAJNO" - lista nr 15 

 
4. RACZYŁO Barbara, lat 53, zam. Świętajno 

 zgłoszona przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
Okręg Nr 6 
 

1. CHOMICZ Halina, lat 64, zam. Wronki 
 zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 
2. SZMURŁO Wanda, lat 53, zam. Wronki 

 zgłoszona przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
Okręg Nr 7 
 

1. BŁAŻEJAK Zbigniew, lat 50, zam. Pietrasze 
 zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. GAŁAŻEWSKI Andrzej, lat 53, zam. Pietrasze 

 zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 
 

3. JAWOROWSKA Alicja Barbara, lat 48, zam. Pietrasze 
 zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 



4. JAWOROWSKI Piotr, lat 19, zam. Pietrasze 
 zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 

 
Okręg Nr 8 
 

1. SNARSKA Dorota, lat 37, zam. Połom 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. CHODKIEWICZ Jadwiga, lat 42, zam. Połom 

 zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 
 

3. ANUSZKIEWICZ Wojciech, lat 61, zam. Połom 
 zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 
4. GRYSZKIEWICZ Iwona, lat 43, zam. Świętajno 

 zgłoszona przez KWW "NASZA GMINA ŚWIĘTAJNO" - lista nr 15 
 

5. ZAGRODZKA Małgorzata, lat 43, zam. Połom 
 zgłoszona przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 

 
Okręg Nr 9 
 

1. ŚLEPSKA Marta Urszula, lat 35, zam. Rogojny 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. PUZOWSKA Bożena Małgorzata, lat 51, zam. Mazury 

 zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 
 

3. WASILEWSKI Jan, lat 54, zam. Mazury 
 zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 
4. CZEKAŁA Marek, lat 51, zam. Borki 

 zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
Okręg Nr 10 
 

1. BRODOWSKA Elżbieta, lat 50, zam. Chełchy 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. ZARĘBSKA Jolanta Teresa, lat 43, zam. Chełchy 

 zgłoszona przez KWW "NASZA GMINA ŚWIĘTAJNO" - lista nr 15 
 

3. DANIŁOWICZ Grzegorz, lat 24, zam. Chełchy 
 zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 

 
Okręg Nr 11 
 

1. JUREWICZ Urszula, lat 35, zam. Cichy 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. KWIATKOWSKI Artur Zbigniew, lat 34, zam. Cichy 

 zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 
 

3. SZCZODRUCH KARDEL Marcelina Monika, lat 32, zam. Cichy 
 zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 
4. JAGOLICZ Ryszard, lat 58, zam. Cichy 

 zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
Okręg Nr 12 
 

1. IWANICKI Jan, lat 50, zam. Cichy 



 zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 
 

2. KORONKIEWICZ Dariusz, lat 46, zam. Cichy 
 zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 

 
3. JACHIMCZUK Dariusz, lat 35, zam. Cichy 

 zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
Okręg Nr 13 
 

1. ŻURYŃSKA Anna, lat 36, zam. Gryzy 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. KACZMARSKA Maria, lat 59, zam. Barany 

 zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 
 

3. ZAKRZEWSKI Marian, lat 38, zam. Dybowo 
 zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 
4. LUTO Alicja Danuta, lat 49, zam. Dybowo 

 zgłoszona przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
Okręg Nr 14 
 

1. KREJCZMAN Barbara, lat 48, zam. Giże 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. MYSZCZYŃSKI Bogusław, lat 49, zam. Giże 

 zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 
 

3. SUCHOCKI Kazimierz, lat 56, zam. Giże 
 zgłoszony przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 
4. SZYŁAK Krzysztof, lat 50, zam. Giże 

 zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 
 
Okręg Nr 15 
 

1. GRYCMACHER Ewa, lat 30, zam. Kukówko 
 zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1 

 
2. SKORUPA Krystyna, lat 42, zam. Kukówko 

 zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO - lista nr 13 
 

3. WATROS Elżbieta, lat 40, zam. Dudki 
 zgłoszona przez KWW ANDRZEJA KISIELA - lista nr 14 

 
4. MAKAREWICZ Antoni, lat 75, zam. Dudki 

 zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA ŚWIĘTAJNO" - lista nr 15 
 

5. SADŁOWSKI Adrian, lat 27, zam. Kukówko 
 zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF PIELOCH - lista nr 16 

 

W Gminie zarejestrowano następujących kandydatów na Wójta Gminy Świętajno: 
1. Czochra Jarosław Romuald, lat 55, wykształcenie średnie, zam. Świętajno, nie należy 

do partii politycznej 
zgłoszony przez KWW „Nasza Gmina Świętajno” 
 

2. Kisiel Andrzej Stanisław, lat 58, wykształcenie wyższe, zam. Olecko, członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego 



zgłoszony przez KWW Andrzeja Kisiela 
3. Luberecki Mariusz, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Jurki, nie należy do partii 

politycznej 
zgłoszony przez KWW Mała Ojczyzna Olecko 
 

4. Pieloch Krzysztof, lat 50, wykształcenie wyższe, zam. Bobry, nie należy do partii 
politycznej 
zgłoszony przez KWW Krzysztof Pieloch 
 

5. Trus Janina, lat 64, wykształcenie średnie, zam. Świętajno, członkini Polskiego 
Stronnictwa Ludowego 
zgłoszona przez KW PSL. 


