
Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

 Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

 

 Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

 Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 



 

Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Dąbrówce Górnej. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Rogowie Opolskim. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

 

 Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Żywocicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 



Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Pietnej. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

 Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Żużeli. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

 

Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w Kórnicy. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 w Ściborowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 

Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Steblowie. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 

 

 



Informacja 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Krapkowicach. 

W dniu wyborów samorządowych w niedzielę 26 maja 2019 r. 

rozpoczyna swoją pracę przed głosowaniem  

w lokalu wyborczym o godzinie 06:00  

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 07:00 do godziny 21:00 

 


