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Większość otwarć na północy miasta 

Potrzebni sędziowie elekcyjni do pracy przy 

wyborach 6 listopada 
 

W środę 19 września, Przewodnicząca Komisji Wyborczej Marisel A. Hernandez zachęcała 

Chicagowian do zgłoszenia się do pracy w charakterze tzw. sędziów elekcyjnych (judges of 

elections) w wyborach powszechnych 6 listopada, aby obsadzić miejsca w placówkach 

wyborczych, szczególnie w rejonach na północnej stronie miasta.  

 

Osoby zainteresowane pracą w charakterze sędziów elekcyjnych mogą wypełnić aplikację na 

stronie internetowej pod adresem www.chicagoelections.com pod linkiem “Zostań członkiem 

obwodowej komisji wyborczej.” 

 

Sędziowie elekcyjni, którzy ukończą szkolenie i będą pracować w dniu wyborów otrzymają płacę 

w wysokośći $200, oświadczyła Przewodnicząca Hernandez.  Osoby, które będą pracować 6 

listopada będą pierwszymi w kolejce do pracy w również ważnych wyborach miejskich, które 

odbędą się w lutym 2019. 

 

“Potrzebujemy obywateli do pracy w dniu wyborów aby zarządzali naszymi lokalami wyborczymi 

i pomogli swoim sąsiadom w wykonaniu ich obywatelskiego obowiązku jakim jest prawo do 

głosowania w wyborach powszechnych,”, oświadczyła Marisel A. Hernandez.   

 

“Mamy około 6,800 sędziów elekcyjnych w całym mieście, ale naprawdę potrzebujemy 10,000 

aby w pełni obsadzić placówki wyborcze w całym mieście. Najbardziej potrzebujemy sędziów 

elekcyjnych w placówkach wyborczych w okręgach miejskich na północnej stronie miasta”, 

oświadczyła Przewodnicząca Hernandez. 

 

Rejony w których jest największe zapotrzebowanie na  sędziów elekcyjnych to: 

- Okręg Miejski 42, który pokrywa centrum miasta (downtown) oraz zachodnią część West 

Loop, 

- Okręg Miejski 1, 2 i 32 w pobliżu północnej części miasta, 

- Okręg Miejski 41, 45, i 39 od lotniska O’Hare do dzielnicy Sauganash na północno-

zachodniej stronie miasta, 

- Okręg Miejski 43 w dzielnicy Lincoln Park, 

- Okręg Miejski 47 w dzielnicach Ravenswood/North Center, oraz 

- Okręg Miejski 50 w dzielnicy West Rogers Park. 
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