
gm. Kłodawa 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W ZIELONEJ GÓRZE I 
z dnia 23 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego 

 

[WYCI ĄG] 

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 23. 

Wybory do Rady Gminy Kłodawa 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4846. 
3. Karty do głosowania wydano 2779 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2780 osób, to jest 
57,37% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 2672, to jest 96,12% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 108, to jest 3,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z 
tego głosów nieważnych z powodu: 
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby 

kandydatów oddano 21, to jest 19,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 87, to 

jest 80,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 

oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 

7, nr 10, nr 12, w których zarejestrowano jednego kandydata. 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radnym został wybrany: 
― WITCZYK Wiesław, 
z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY KŁODAWA. 

 

2. Okręg wyborczy nr 2: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 539; 



4) karty do głosowania wydano 304 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304; 

6) głosów ważnych oddano 294; 

7) radnym został wybrany: 

― LEŚNICKI Roman Piotr, 
z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KŁODAWA. 

 

3. Okręg wyborczy nr 3: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 378; 
4) karty do głosowania wydano 251 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 251; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radnym został wybrany: 

― ŻOŁĘDZIEJEWSKI Damian, 
z listy nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA. 

 

4. Okręg wyborczy nr 4: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 370; 
4) karty do głosowania wydano 214 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214; 

6) głosów ważnych oddano 200; 

7) radnym został wybrany: 

― WINNIK Ireneusz Tadeusz, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KŁODAWA. 
 

5. Okręg wyborczy nr 5: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 512; 
4) karty do głosowania wydano 297 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 297; 

6) głosów ważnych oddano 287; 

7) radnym został wybrany: 

― KUBERA Jan Czesław, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY KŁODAWA. 
 

6. Okręg wyborczy nr 6: 



1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 466; 
4) karty do głosowania wydano 261 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 261; 

6) głosów ważnych oddano 249; 

7) radnym został wybrany: 

― BURZAWA Ryszard, 
z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY KŁODAWA. 

 

7. Okręg wyborczy nr 7: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― GRABOWSKA Wanda Maria, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY KŁODAWA. 
 

8. Okręg wyborczy nr 8: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 403; 
4) karty do głosowania wydano 209 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 209; 

6) głosów ważnych oddano 199; 

7) radnym został wybrany: 

― BRZANA Henryk, 
z listy nr 16 KWW NASZE WOJCIESZYCE. 

 

9. Okręg wyborczy nr 9: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 343; 
4) karty do głosowania wydano 157 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 158; 

6) głosów ważnych oddano 150; 

7) radnym został wybrany: 

― KORONA Andrzej Stanisław, 

z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY KŁODAWA. 
 

10. Okręg wyborczy nr 10: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowania nie przeprowadzono; 



3) radną została wybrana: 
― CHMIEL-DERA Katarzyna, 
z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY KŁODAWA. 

 

11. Okręg wyborczy nr 11: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 410; 
4) karty do głosowania wydano 245 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245; 

6) głosów ważnych oddano 240; 

7) radnym został wybrany: 

― PIOTROWSKI Benedykt Józef, 

z listy nr 15 KWW NASZA GMINA KŁODAWA. 
 

12. Okręg wyborczy nr 12: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowania nie przeprowadzono; 

3) radną została wybrana: 
― ADAMCZAK Bożena Zofia, 
z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY KŁODAWA. 

 

13. Okręg wyborczy nr 13: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 611; 
4) karty do głosowania wydano 390 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390; 

6) głosów ważnych oddano 372; 

7) radnym został wybrany: 

― CHODKIEWICZ Rafał Karol, 
z listy nr 13 KWW TOMASZA HAŁASA. 

 

14. Okręg wyborczy nr 14: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374; 
4) karty do głosowania wydano 199 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 199; 

6) głosów ważnych oddano 193; 

7) radnym został wybrany: 

― BIERYŁO Gerard Mirosław, 



z listy nr 14 KWW RAZEM DLA GMINY KŁODAWA. 
 

15. Okręg wyborczy nr 15: 
1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 440; 
4) karty do głosowania wydano 252 osobom; 
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 252; 

6) głosów ważnych oddano 244; 

7) radną została wybrana: 

― MACIEJEWSKA Janina Teresa, 

z listy nr 17 KWW JANINY MACIEJEWSKIEJ. 
 

 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 1. 
Wybory do Rady Powiatu Gorzowskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 55148. 
3. Karty do głosowania wydano 29245 osobom. 

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 29241 osób, to 
jest 53,02% uprawnionych do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 27445, to jest 93,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 1796, to jest 6,14% 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 1117, to jest 62,19%  ogólnej liczby 
głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 679, to 
jest 37,81%  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 5 KKW SLD LEWICA RAZEM; 
4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 
5) lista nr 11 KWW RAZEM DLA POWIATU; 
6) lista nr 12 KWW DOBRY POWIAT. 

 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 
2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 10388; 
4) głosów ważnych oddano 9734; 

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: 

 ― KRÓL Roman Stanisław; 

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚPIEWANEK Mariusz Stanisław, 

 ― LEGAN Andrzej, 
 ― ZAPYTOWSKI Grzegorz; 
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― ZIELEŃSKI Karol; 
d) lista nr 11 ― KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskała 1 mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― LUDNIEWSKA Małgorzata; 
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 


