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okręg ł)borcz'v Dr 10 ob.jmujący 1 n dlt'

G}ÓsÓNanic pŹcp].$ad7onÓ

l. Głosówmżny.h oddatro

2. Na pov.7egól|e I iŚq' kl ndydaló\' i kand'drlółŻldl lńl oddJno naŚępuj,cą licŻĘ

Liśla nr 2 _ Kw PoLSKIE sTRoNNIcTwo LUDowE
l) BRoNIAREKJARosŁAw
Lls!! nr 5 _ Kw PRAwo I sPRANIEDLIrvość
l) sĘKTAs sTANlsL^W^
Lisu nr 23'X\łw ''NAszA zlEMlA RAł-Usz\ŃsKA"
]) KWATKOSr'SKA I) NUTA EMILIA
Nrjwieccj s''nic odd'nych glosóv olr.Jnali i zostdi łf,hEni nd.}mi:

d.20.b707 3a60_22a6_903a31l&]a9ł_d595
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BRONIAREK JAROSLAW 75

Ż lkty nr 2 K\ł PoLSKIE sTRoNrlllcTwo LUDovE
B'r)WŻuiqzku z lyfi' iZ:-nl'j kand}datós z lcj {mcilisq ( GB n!-'' ].-)o(Źyńalo najwĘkszą

l) Ż lisl'. nl _ radny'n zo*al kandydal, klórego naŻ\dsko Unieszczone b}ło *'p]enł9ej

c l]W zNią7ku z lyń' iż :::::ll: land)ddów 2 njŻny.h ]isl {lisly nr_) oMyńało najsięks7ą

l) Bd'ym 7o$ał kaid)'da' z ]jsry nl .: któlą kandldaci $ okĘgu Ęcznj. uz'vskali -]l-'];'
g losón: !2y li n aj więlcj głosóN:

2) mdnym Żona]. rr \'}triku losołania kańdydat z liś9" nr ll::::::l- ]V ŻBi'kU Ż lym, że Ekże lączna
l]czba g]osólY oddany.h nl kandyddólv z tych l byb ńRn]:

D' a)w7siązku 7 ryń' ]' s okręetr Ęborczyń licŻba Żarcj.nmNdnylh kandydorów blle mniejsza
hlb rórrna lizbie nundalóv nas'epujac' zatjsfoNJnj kdidr'daci uzyskli m8i&ty ndi.go bez
przepm*adrnia glosoMiir:

v okl9lu l::::::_mandalóN poŻośalÓ nigobMdzon)ch'

E' j)v-viązku7snl' 
i7 w ok9gu \):borcł'n nie zosrle zareje$forvana adna lisla' ł}bo.ów nie

plzepruvidzono i y okrggu _ nranddló\ pozo a}o nicobsadŻol}ch'

ot^",,;;;;; ;; i; ;;;;;.j^, ;";";.

c]oloNanie pźePro*ad7ono'

1 Głosóv vażnyó odJatr o 159

2. Napovczegól0e lsĘ ka|dydrlórv jkatrdydató*z Ęch lisl odd'no Dsl4pującą liczĘ g]dśóI

LNb NT 2 - KW POLSTOE STRONNTCTWO LUDOWE 71

l) śLEDzIDwsKĄ HENRYKACINoVErA 1Ą

Listł nr 5 _ Kw PRAwo I sPRtr{wlEDllwośc 30
t) KACZMARCTTK F,WA 30

Lhli hl 
'3 

_ Kww,'NAszA zlEMt^ LAlUszYŃsraA" 55

r, rn,,ltu\Kl \4atur \/ qolR
NgjvĘcj ł'żnic odd'ny.h głosół otu ym'li i zo 

'li 
łybig r'dnyTil

śLED/lEwsKA HENRYKA cF"\oWEFA
z li!J_ nr 2 Xw POi.SKIE STRONNICTWO LtiDO\IE
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B. ]'v zLvĘzku Z lytrl. iż ';::-:,: kmdydrlóv z tej sa'nej listv(lislanr'''.''' 
'olu}malo 

najwĘkszą

l] z lisq ni: Qdrym zonal kandyd którego nrzłisko unie9żone blh $ pkńrą

c. ]]W zNiązku zqm' iż 'ir;- kundydeló}'z różĄth lńl (lisly 
'r_) ol'a'malo najwięksa

l) rrd|ym 7oslal krnó,dal z lisq nr _ 
-, 

któlcj kańdy&ci {' ok9gu lącznig trłskali ::::il::-
!osó\ ozyli iaiwi';Ćci E{oslj$:

2) iadnyń zosEl, w \lniku loso\łani' kandldal Ż lisly nr :l_ * zgiązku Ż tynl, że ta*ć ]aaznr
liczba !loó]v oddanych na kaDdyddóv z iy.h list b-vra ń*'M]

D' r)w ŻwiąŻku Ż tym' iŻ N okregu lryborcŻym liczba zarc]cnfuNanych kand!'dltów by]a mnieisza
lub róNna ]icz$ie nrMa'ór\ na$epu ący zaqe*o\anikmd]da.iuryskalińandaty rldne_qo bez
pŹĘfu srdzenir !łoso\2n]a:

v ÓkĘfu ii.'''''', m dalóly pozosblo tricÓbgdŻÓn\'.h'

E' jj w 
^viązka 

z .yn, iż w okręgtr rrTborc4h nic zoŚila zal.joyrcs2na żadna lŃr. *l'boróN ni.
przepms2dzono jv okręgu: nandatóq pozosrl. n eobsad7lnych

okręg ł}borczy !r 12 obcjBująty l m!nd!t'

6]oso$.iic pŹĘfu \łł]zono

l. G losów wżnyc h oddano

2 No po9Ćzq:ólnc listy kliJ}ddću i klndydllów z (yĆh liś o

List! Ir2_Kwlol-s(lf sTRoNNlcTło LUDolłE

Lisb rró Kww LEszKA wĄsowsKlEco
l) \ttĄsowsKl LESZLK RoBER l
NljNh.rj sa'ni€ odd.nlth gł$ów oi'yn.li i zoŚl.li ł'}'brrni r
wĄsowsKl LEszEK RoBERT
z lis! nr26 Kww LEszKA vĄsowsKlEoo
B wĄ Łh,Ą'n Ż 

-ld.JJ'ldo\ 
Zl'1$r'lljy(lJb

3l

l) Ż ]iśy _ radnyn zos6l kandydat któftgo iuvńko

dc20-b707-3rs0-22.6-9oa!3]133-3304-d595
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c ])w z$iązku z !Vm, iż _ ksndydrró}'z 
'óżnych 

lńl (listy 'r_) olr4,ńalo najwi9ksz4

l) .adnyn zosbl k3ndydri z lisv nr ą klórE kand}daci N okręgu Ęczl]c D4-sk!li 
-;-glosóq cz!li najwi9ocj g]osós:

2) radnyń zo$ał, w $'vniłu lososlnia kandydlt z lisq nr _ N niązku z !h. żc lłkŻe ła.ha
licŻbr głosóry oddan]cb na kand}daló]v Ż ry.h li! b) la ó\lna:

D rj w Zyizku Z l}m' i.Ż w okrgu sybÓrcŻ)b liĆzba Żal.j.ślo$Jnylh kandydatów byh mnie.]sza
lulr rów'r licŻbie 

'ngndetów. 
nŁstępujr.cy zarejeŚrorrani kand'daci uąVskli mandaty r.dn.eo bez

plzepó\"dzria gło$wani.:

w okręetr ffi ńidd óNpoŻonało ńicob$dŻony.h

E j) w z\Yiązku z !vm, iż N okĘgu \!-YboDym nie zosbla zseje{rc\2ia żadna Iistr' Ńfboó\ł ńis
pŹcpio("dzono i N okęlu _ 

'nińd!ld{ 
pozosfuło nieobsadzon}ch'

olrfg t-borcł nr 13 obcjnujł.J r m.ndlt

oloso\łanie prcpfoNadzono.

l ' GlÓśóN vr'lych oddmo ] 64

2' Na poszcze!ó]ne lislv klnd}datóY ikand}daLj$ z'ch ]istoddlno !a!9nują.ą l].ń9 glośó\(

Lkbnr2 Kw POLSKIE STROI{]YICTWO LUDOWI
l) MlcHA LCZY( BoGUsŁ^w l2l
Lńla nr23_Kww "NAszA zl[MrA KAr,UszvŃsKA" .l3

l) KoR7fNlEwsKA AGNIEszLĄ MARI^ 43

N.jwiq.ej Nł2nfu oddanych glosół'olrzymrli i zolbliubrani mdnyhi:
MICHALCŻYK BoGUsLAw 12l

7 lisry r' 2 Kw POLSKIE STRONN lC IWO LUDOWLj

B' :] w 
^']LkU 

z 

'm. 
]ż _ kandydatórv z tej sa'nej lis! ( lkla 

''' -_;-) olż'ilalo naju iękś74

1) z lisry nr _ mdnyn zoJa] k]ndydal lLórego naŻqjsko unies,.zonc było \r pienvszej

c' J) w lwiązku z !ynl, i' -.. ,..i kand],,lalóu 7 ń'nych liś! (liśty r _) otzynaro najNjększą

l) 
'adrytr' 

_shl kan'l],d!t z Iisl} nr =''-i';' *tórcj kandydlci \Y okĘEu lą.znic ułskłi _
ersó( .z! Li n.j\$qc.i !l osów
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]) [dnyD 4nrl N Ę'ikn losorvrni] krnd}drl Ż |isq |r_'- \ 
^Yią7ku 

7 qnl. ż. t'kżc Ęczn'
]iozbi llotó\r oddd\dl i{ kanJtd ów7 Ąt[ ]śtb]']a.ówIa]

D"L)w &'iązku z qn. iżv okęlu\ł}bo'cą]n licŻba urcicstoNan]dl kxld'datów blh ńnj.isz!
h'b 

'óŚna 
liczbie nundaló\Ł naslępuiłc'! ,lieleno\ł]ni kandydxci uzysk.li nandal} ndnego beŻ

ożenroladzenia Alosoryrni]:

v okf*u mandatós pozo*a]o nieobsadŻoDj'clr.

l'' w 
^\iVL 

7') n' i7'' ołeL' l\bo''4ń ńi.,.'B " 
jĘj.l ou]nJ r'd' l'''' \]bo'o' e

p'7epro\rad7ono i wokjęgu_'nandrló\ poŻośało nieobs zon}th

okĘg rĘborc'' nr 1.1ob.j ując} r mrndlt

o loso]v! i ie p{ctloŚ!'lzoi o '

l ' Glosó$ rvażn'ch Óddano

2 Na poszcŻególne is!- kand]naló\ i kJnódrló\ Z 
''.h 

liś( oddano nr{ępujqcq lic7bę llosóN

LiŚl, nr 2 K1\' PoLskrE sTRoNi\IcT\ło LUDowtr 91

I) STANDZIAK EVA \ł^ND 
LiŚl, nr?3 Kww "NAszA zlEl\l lA K^ŁUszYŃsKA" 19

I) NIADZ]AR JANI]SZ LUDWIR 79

NljNĘltj rv.'nie dddłnlch glosó*o1'łmali i z loli sll'nni rndiymi:

s]'\NDŻl^K EW^ v^NDA
z Liśy|l] Kw PoLsKlE sTRoNN lcl'wo LUoowE
B:]\\'^iPku7r-vm'iż:kandyd ówzlejsa'nejli!ry(lńtrn' ; .) otrymałoiajwiqką

L] z hN 'l ndn'n 7jnał kgndydat kióleg. nazNkko uni.szczone b}{o * pienvszej

c'rINzyią7ku 7t'nl, Żii'ii..'' k.ndydalil7 ńżnrch lisl (lńl! nI ''.-) ohłnało n{N]ęrszą

1) Rdnym Żośał kand)dal z lis!- n] _-' której kaDdy]aci rY okreeu lącztric Urysk']l i.'.- i
qłosó*l c4Li Ia \rięcei glosóN

2) redny'n zosEl, N Ę'nik! loso$ani' krMydai z lńtv nr: l'z\liazku z qnr' Że lak7e ]ącŻ|a
liuzb i !łoów oddanlch nr ka| dyd ó]! 2 !v. h Ń b!ła rórynl



l] r) W zwiąŻku Ż lyn. iŻ * okrcgu \-borcŻyu licŻb arerc 
'olYanvch 

klndvdltó\ł był.1 ńnicjszi
lub ńvna lic7bie andslórł, nlsępująN aqe$loN i kmd]daci uąvskali mandaly .adnego bez
pŹcprolł]znir !lÓsoNinia:

v Óklęgu _ ńanda(ów poŻośalÓ n]gobśadzon)ch'

E:)w-viq2kuŻłnl,iżwokięBurrlboMymniezosrl,zareje"forł2n!żj'lnaIise,N}'boó(nic
gzcpdładzono i \| okrcgu ll_ ńandatów pozosało nieobsadzon'ch'

.'

ołĘ3 *rlmrczy nr r 5 obejnują.' 1 n,nd2(

ci]osÓłan ic pŹcp rosadŻonÓ '

l GIosów w!żnych oddan! 101
2 Nr pos7.zególie lśry kand'dalórv i k$dydató*'z ry.h lisi oddano naśępująca ]iczbę glosó$

Lis(| nr 2 - KW POLSKID STRONNICT\VO LUDOWE
l) R  TUSKA BEATA ELŻBIETA 42

List' nr 2'1 K\łw "STRAżAI< 993" 60
]J K^CŻMARC7YK RYSZARD DoMlNlK 60

Nlj9itccj Mżnic odd9n}ch głosó$ otzymili i zo 9li łlb.lni rd.}n'i:
KACZN,IARCZYK RYSZARD DOMNIK 60

zlnlym24 Kww"STR Ż^K993'

B ])v 
^'iązku 

z q fo, iż ".-_ kand'drrów z lgj samgj lisry (liia n. _) oiĘymllo nljliększl

l) Ż liŚy nr ::::::::: ńdiyfr Żośał kandydal. którcgo iazvkko lhieszczone b],lo v pienvsze]

c.l)W nią7lr z !vm' iz:- kandydalós'z ón).[ ljst(hty ir_) ot4halo najwiek!Żą

l) nJnyn zosbl * d)dlt z l]sry nl -_ któEj kmdydaci N oki;gu ł4cznje Uzyskali _
glosórv c.Vl naiNjrcej glosów:

2) ńdnyń zośał' N va'Vniku lo$rvanij kandydat Ż liśry nI.'ffi v Żliq"La ? iyń' żc takŻe lr.aa
liczba llosórv oddgny.h nl kendydatórv z tych lŃ hyll 

'ównl:

D' a] w łiązku z t'vm' iŹ N oR!ęgu qyborozym liczba zarcjenmNańy.h kandydatów by]a mniejs7a
lub równa l]czbie maddalół, nisĘpują.y ŻarcjcsrÓNani kańdr'daci Uzysksli maidaty dnggo bez
plŻc pfusddzcn b glosorvania]

w okęlu _ n]andaó\r pozosbło nieobsadŻonlch

Miejsc m eRń'b{oi! nrcuy Prtz .



plzgpro\ adŻono i w oklęgu _ mand órv poŻo ało nicobsadzon}th
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