
Informacja 

Wójta Gminy Bolesław 

z dnia 27 lutego 2020 roku 

 

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

z 2019 r., poz. 684 i 1504) w związku z zarządzeniem  wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej na dzień 10 maja 2020 roku, podaję do publicznej wiadomości informację  

o wyznaczonych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych : 

 

1. Sołectwo Bolesław 

- przy ul. Głównej obok remizy OSP, 

- przy ul. Głównej obok budynku GOPS-u, 

- przy ul. Głównej obok bloku nr 51, 

- przy ul. Głównej obok Szkoły Podstawowej, 

- przy ul. Głównej – obok  przystanku autobusowego  /Ćmielówka/, 

- przy ul. Głównej obok posesji nr 125, 

- przy Gminnej Bibliotece Publicznej – nr 180B, 

- przy ul. Kluczewskiej – obok przystanku autobusowego, 

- przy ul. Wyzwolenia, 

 

2. Sołectwo Hutki 

- obok świetlicy Centrum Kultury, 

 

3. Sołectwo Krążek 

- przy posesji nr 13, 

 

4. Sołectwo Krze 

- obok sklepu spożywczego, 

- przy przystanku autobusowym od strony Sławkowa, 

- obok sklepu „Delikatesy Centrum”, 

 

5. Sołectwo Krzykawa 

- przy posesji nr 18, 

- przy remizie OSP, 

- przy przystanku autobusowym obok szklarni, 

 

6. Sołectwo Krzykawka 

- przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Podgórską, 

- przy ul. Fr. Nullo / bocianie gniazdo /, 

- obok Kościoła parafii rzymsko – katolickiej, 

- przy ul. Nowa – przystanek autobusowy, 

- przy skrzyżowaniu ul.Fr. Nullo z ul. Miodową, 

 

7. Sołectwo Laski 

- przy pętli autobusowej,  

- przy skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Leśną, 

- przy remizie OSP 

  



 

8. Sołectwo Małobądz 

- przy przystanku autobusowym, 

- przy ul. Pniaki, 

- przy ul. Górnej, 

 

9. Sołectwo Międzygórze 

- obok posesji sołtysa, 

- przy drodze nr 606 

 

10. Sołectwo Podlipie 

- obok posesji nr 38, 

- obok posesji nr 106, 

- obok szkoły, 

- obok posesji nr 278, 

- obok posesji nr 328 

 

11. Sołectwo Ujków Nowy 

- obok Domu Wiejskiego, 

- przy ul. Górnej obok posesji nr 60, 

- przy ul. Górnej -  obok przystanku autobusowego /w pobliżu drogi 94 /, 

 

12. Sołectwo Ujków Nowy Kolonia 

- przy ul. Bolesławskiej obok przystanków autobusowych / 2 /, 

- przy ul. Długiej. 

 
 

                 Wójt 
 

/-/ mgr inż. Krzysztof Dudziński 

 
 


