
Ma³gorzata Mañka Szulik – prezydent Zabrza, organizator spotkania.
Zorganizowaliœmy to spotkanie, przede wszystkim po to, by zachêciæ mieszkañców miasta i regionu do wziêcia udzia³u w wyborach do Parla-

mentu Europejskiego. Chcemy aby wyborcy dobrze poznali kandydatów z ró¿nych ugrupowañ i porównali ich pogl¹dy w istotnych dla obywateli 
sprawach. Udzia³ w wyborach jest niezwykle wa¿ny poniewa¿ 7 czerwca wybierzemy ludzi, którzy przez najbli¿sze piêæ lat bêd¹ mieli wp³yw na 

kszta³t i charakter Europy czyli równie¿ na nasze ¿ycie.  Warto zatem sprawdziæ, na ile kandydat jest przygotowany do pracy w europejskiej instytucji, w jakim 
stopniu jego pogl¹dy s¹ zgodne z naszymi, a pomys³y ciekawe i warte poparcia. 
Zachêcam zatem do wziêcia udzia³u w spotkaniu, w którym reprezentowane bêd¹ bardzo ró¿ne opcje polityczne. 

Zadajmy sobie trud i weŸmy udzia³ w wyborach. Zag³osujmy i wybierzmy siln¹, œl¹sk¹   reprezentacjê do Parlamentu Europejskiego. Przecie¿ decyzje, które 
tam zapadaj¹ maj¹ wp³yw na to, co dzieje w naszym kraju i w naszych miastach – apeluje Prezydent Zabrza.   

7 czerwca Polacy ju¿ po raz drugi bêd¹ mogli oddaæ g³osy na swoich przedstawicieli w Parlamencie   
Europejskim. To wyj¹tkowa okazja, aby wzi¹æ udzia³ w tworzeniu Europy, o jakiej marzymy.
Warto wiêc poznaæ kandydatów, którzy ubiegaj¹ siê o mandaty europos³ów. 
Reprezentanci ró¿nych opcji politycznych spotkaj¹ siê w Zabrzu, na specjalnej przedwyborczej 
debacie z udzia³em mieszkañców.

Bli¿ej Europy
Teatr Nowy, 2 czerwca, godz. 17.00
prowadzenie: Marek Czy¿

Wyborca g³osuje tylko na jedn¹ listê okrêgow¹, stawiaj¹c na karcie 
do g³osowania znak „x” w kratce obok nazwiska jednego z kandy-
datów z tej listy. Wskazuje w ten sposób jego pierwszeñstwo do 
uzyskania mandatu. G³osowanie odbywa siê w lokalu obwodowej 
komisji wyborczej, w ci¹gu jednego dnia. 

W podziale mandatów uwzglêdnia siê wy³¹cznie listy okrêgowe tych 
komitetów wyborczych, które otrzyma³y co najmniej 5% wa¿nych 
g³osów w skali kraju. O iloœci mandatów dla danego okrêgu zade-
cyduje frekwencja - im wiêcej osób zag³osuje w danym okrêgu, tym 
wiêksza szansa, na  mandat. 

Jak głosować?

W spotkaniu wezm¹ udzia³: 

Aleksandra Gajewska 
- PO

Genowefa Grabowska 
- Centrolewica

Ma³gorzata Handzlik 
- PO

Izabela Kloc 
- PiS

Bronis³aw Korfanty 
- PiS

Jerzy Markowski 
- SLD-UP

Adam Matusiewicz 
- PO

Janusz Moszyñski 
- PSL

Jan Olbrycht 
- PO

Marian Ormaniec 
- PSL

Jadwiga Rudnicka 
- PiS

Micha³ Seweryñski 
- PiS

Parlament Europejski – to jednoizbowy parlament reprezentuj¹cy obywateli 
pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej. Jego kadencja trwa 5 lat. Posiedze-
nia odbywaj¹ siê co miesi¹c, z wyj¹tkiem sierpnia i trwaj¹ od poniedzia³ku 
do pi¹tku. Obrady tocz¹ siê w 21 oficjalnych jêzykach UE.

Od 1 stycznia 2007 roku w Parlamencie Europejskim zasiada 785 depu-
towanych z 27 pañstw cz³onkowskich, a wœród nich 54 europos³ów z Pol-
ski. W wyborach w 2009 roku liczba ta, zmniejszy siê do 50 – zgodnie                             
z obowi¹zuj¹cym Traktatem z Nicei.

Stolic¹ UE jest Bruksela. Jednak Parlament Europejski urzêduje w kilku miej-
scach. Sesje odbywaj¹ siê w Strasburgu, komisje i grupy robocze urzêduj¹  
w Brukseli, natomiast sekretariat PE znajduje siê w Luksemburgu. 

Parlamentarne Vademecum

Tylko jeden krzy¿yk

• Wybory do europarlamentu odbêd¹ siê 7 czerwca.
• Lokale wyborcze bêd¹ czynne w godz. od 8 do 22. 
• W 13 okrêgach wyborczych wybierzemy 50 pos³ów. 


