gm. Drezdenko

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE I
z dnia 23 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

[WYCIĄG]
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego,
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono do 95 rad, z czego:
1) do 82 rad gmin, z tego:
a) do 72 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 10 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 12 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Lubuskiego.
2. Wybierano łącznie 1542 radnych, z czego:
1) 1298 radnych rad gmin, z tego:
a) 1080 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 218 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 214 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.
3. Wybrano łącznie 1542 radnych, z czego:
1) 1298 radnych rad gmin, z tego:
a) 1080 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 218 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 214 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 1167 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na
radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 1061 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 106 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych
wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 106 radnych
uzyskało mandaty bez głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 719 obwodach głosowania.
Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 72 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
utworzono 1080 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1080 radnych spośród 2868 kandydatów zgłoszonych przez 244
komitety wyborcze, w tym 213 komitetów wyborczych wyborców utworzonych
jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20
tys. mieszkańców.
3. Wybrano 1080 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 378089 osób, w tym 27 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 200949 osobom, w tym 21 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 200860 osób, to
jest 53,13% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 195012, to jest 97,09% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 5848, to jest 2,91% ogólnej liczby głosów oddanych,
z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów oddano 1264, to jest 21,61%
ogólnej liczby głosów
nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4580,
to jest 78,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata
oddano 4, to jest 0,07% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 974 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 106 okręgach wyborczych, w których
zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 106
radnych uzyskało mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 423 obwodach głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 10 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w
których utworzono 39 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 218 radnych spośród 1588 kandydatów zgłoszonych na 227 listach
kandydatów przez 40 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 218 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 377809 osób, w tym 4 obywateli Unii
Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 197048 osobom, w tym 3 obywatelom Unii
Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 197011 osób, to
jest 52,15% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 190978, to jest 96,94% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 6033, to jest 3,06% ogólnej liczby głosów oddanych,
z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów z różnych list oddano 3223, to jest 53,42% ogólnej liczby
głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2810,
to jest 46,58% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 39 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 281 obwodach głosowania.
Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 12 rad powiatów, w których utworzono 43 okręgi
wyborcze.
2. Wybierano 214 radnych spośród 1600 kandydatów zgłoszonych na 240 listach
kandydatów przez 35 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 214 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 589947 osób.
5. Karty do głosowania wydano 305971 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 305524 osób, to
jest 51,79% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 286109, to jest 93,65% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 19415, to jest 6,35% ogólnej liczby głosów
oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów z różnych list oddano 12117, to jest 62,41% ogólnej liczby
głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7298,
to jest 37,59% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 43 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 575 obwodach głosowania.
Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego utworzono
5 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 30 radnych spośród 321 kandydatów zgłoszonych na 45 listach
kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 30 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 792247 osób.
5. Karty do głosowania wydano 414530 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 414115 osób, to
jest 52,27% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 385358, to jest 93,06% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 28757, to jest 6,94% ogólnej liczby głosów
oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów z różnych list oddano 10328, to jest 35,91% ogólnej liczby
głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18429,
to jest 64,09% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 719 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
Rozdział 15.
Wybory do Rady Miejskiej w Drezdenku
Oddział 1.
Dane ogólne
1.
2.
3.
4.

Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 13629.
Karty do głosowania wydano 6898 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6896 osób, to jest
50,60% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 6729, to jest 97,58% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 167, to jest 2,42% ogólnej liczby głosów oddanych, z
tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów oddano 37, to jest 22,16% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 130, to
jest 77,84% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata
oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1042;
4) karty do głosowania wydano 551 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 549;
6) głosów ważnych oddano 542;
7) radnym został wybrany:
― KOŁWZAN Łukasz,
z listy nr 15
KWW ŁUKASZA KOŁWZANA.
2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 760;
4) karty do głosowania wydano 345 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 347;
6) głosów ważnych oddano 336;
7) radnym został wybrany:
― GRZYMAŁOWSKI Mateusz Marcin,
z listy nr 14
KWW KAROLINY PIOTROWSKIEJ.
3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 663;
4) karty do głosowania wydano 354 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355;
6) głosów ważnych oddano 337;
7) radną została wybrana:
― TUROSTOWSKA Elżbieta,
z listy nr 14
KWW KAROLINY PIOTROWSKIEJ.
4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 747;
4) karty do głosowania wydano 342 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342;
6) głosów ważnych oddano 330;
7) radnym został wybrany:
― MATELA-LIBERA Damian Mariusz,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 927;
4) karty do głosowania wydano 451 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 451;
6) głosów ważnych oddano 436;
7) radnym został wybrany:
― KOŁWZAN Adam Michał,
z listy nr 18
KWW MACIEJA PIETRUSZAKA.

6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1211;
4) karty do głosowania wydano 715 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 714;
6) głosów ważnych oddano 694;
7) radnym został wybrany:
― KRYSA Dariusz Tadeusz,
z listy nr 18
KWW MACIEJA PIETRUSZAKA.
7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1131;
4) karty do głosowania wydano 591 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 591;
6) głosów ważnych oddano 576;
7) radnym został wybrany:
― WALCZAK Tomasz,
z listy nr 14
KWW KAROLINY PIOTROWSKIEJ.
8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 835;
4) karty do głosowania wydano 443 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 443;
6) głosów ważnych oddano 428;
7) radnym został wybrany:
― CZEKAJŁO Michał,
z listy nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL.
9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 821;
4) karty do głosowania wydano 479 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 478;
6) głosów ważnych oddano 471;
7) radnym został wybrany:

― DOLATA Radosław Krzysztof,
z listy nr 14
KWW KAROLINY PIOTROWSKIEJ.
10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1111;
4) karty do głosowania wydano 444 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 444;
6) głosów ważnych oddano 440;
7) radną została wybrana:
― SŁOMIŃSKA Sylwia Agnieszka,
z listy nr 14
KWW KAROLINY PIOTROWSKIEJ.
11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1157;
4) karty do głosowania wydano 593 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 591;
6) głosów ważnych oddano 576;
7) radną została wybrana:
― PIELUSZCZAK-SUCHODOLSKA Paulina Barbara,
z listy nr 14
KWW KAROLINY PIOTROWSKIEJ.
12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 775;
4) karty do głosowania wydano 376 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 376;
6) głosów ważnych oddano 368;
7) radnym został wybrany:
― SUCHECKI Mariusz Rafał,
z listy nr 14
KWW KAROLINY PIOTROWSKIEJ.
13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 969;
4) karty do głosowania wydano 520 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 520;

6) głosów ważnych oddano 517;
7) radnym został wybrany:
― MIRON Andrzej,
z listy nr 20
KWW ANDRZEJA MIRONA.
14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 664;
4) karty do głosowania wydano 330 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 330;
6) głosów ważnych oddano 323;
7) radną została wybrana:
― KOZICKA Karolina,
z listy nr 14
KWW KAROLINY PIOTROWSKIEJ.
15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 816;
4) karty do głosowania wydano 364 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 365;
6) głosów ważnych oddano 355;
7) radnym został wybrany:
― PALUSZKIEWICZ Dariusz Kazimierz,
z listy nr 18
KWW MACIEJA PIETRUSZAKA.

Dział III
Wybory do rad powiatów
Rozdział 6.
Wybory do Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17
radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 39318.
3. Karty do głosowania wydano 20033 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19962 osób, to
jest 50,77% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 18745, to jest 93,90% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1217, to jest 6,10% ogólnej liczby głosów oddanych,
z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów z różnych list oddano 860, to jest 70,67% ogólnej liczby
głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 357, to
jest 29,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
głosów nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły
następujące listy:
1) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
3) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 11
KWW NOWY POWIAT 2018;
5) lista nr 12
KWW PONAD PARTIAMI;
6) lista nr 13
KWW SAMORZĄDOWE FORUM PONAD
PODZIAŁAMI.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6841;
4) głosów ważnych oddano 6504;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― TYRANOWICZ Edward Kazimierz;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:

― LIBERA Andrzej Jan;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ANTCZAK Paweł Jan;
d) lista nr 11 ― KWW NOWY POWIAT 2018 uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― WOŹNIAK Dariusz;
e) lista nr 12 ― KWW PONAD PARTIAMI uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KUCHOWICZ JanBernard;
f) lista nr 13 ― KWW SAMORZĄDOWE FORUM PONAD
PODZIAŁAMI uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― KUBASIK Zbigniew;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego
Oddział 1.
Dane ogólne
1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie
wybierano 30 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 792247.
3. Karty do głosowania wydano 414530 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 414115 osób, to
jest 52,27% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 385358, to jest 93,06% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 28757, to jest 6,94% ogólnej liczby głosów
oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby
kandydatów z różnych list oddano 10328, to jest 35,91% ogólnej liczby
głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18429,
to jest 64,09% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
głosów nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły
następujące listy:

1) lista nr 1
KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;
2) lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PSL;
3) lista nr 4
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA;
4) lista nr 5
KKW SLD LEWICA RAZEM;
5) lista nr 10
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 97708;
4) głosów ważnych oddano 91609;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― ŚWIREPO Jan;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― WIERCHOWICZ Jerzy,
― MARCINKIEWICZ Mirosław,
― SYNOWIEC Anna;
c) lista nr 5 ― KKW SLD LEWICA RAZEM uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
― JĘDRZEJCZAK Tadeusz;
d) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
― SURMACZ Marek Tomasz,
― PŁONKA Elżbieta Teresa;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Hoszowski

