do Senatu” w całej Polsce
Tak wybieraliśmy „Obywatele
zdobyli tylko jeden mandat
posłów
Klęska Goliszewskiego
Aż sześć z dziewięciu mandatów do zdobycia

w Gliwicach

w okręgu gliwickim (obejmującym Gliwice, Zabrze, Bytom, powiat gliwicki i tarnogórski) przypadło rządzącej Platformie Obywatelskiej.
Barwy Prawa i Sprawiedliwości podczas nowej kadencji
Sejmu reprezentować będzie dwóch posłów, a ostatni
mandat przypadł w udziale
Ruchowi Palikota, największej
sensacji tegorocznych wyborów parlamentarnych. Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe nie

Poparcie prezydenta Gliwic, liczne billboardy, plakaty, ulotki oraz
częste spotkania wyborcami – zakrojona na szeroką skalę kampania
Marka Goliszewskiego nie przyniosła efektu.

forma (53,30 proc.)
oraz Ruch Palikota
(11,33 proc.).
Z listy PiS do Sej- W Gliwicach mniej
mu weszli Jerzy
chętnie głosowano
Polaczek oraz
na PiS – 21,87 proc.
Największą partią opozycyjną
pozostanie PiS, który z wynikiem ponad 23 proc. zdobył
dwa mandaty.

Założyciel Business Centre
Club startujący z komitetu
Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu uzyskał zaledwie 24260 głosów, co dało
ostatnią pozycję w okręgu
nr 70. Jedyny mandat zdobyła Maria Pańczyk-Pozdziej
z Platformy Obywatelskiej
(48 proc.), która ponownie
zasiądzie w Senacie.

Piotr Pyzik.

Na kandydata do Senatu
popieranego przez PiS zagłosowało prawie 22 proc.
wyborców, co w dużej mierze pokrywa się z gliwickim
wynikiem partii w wyborach
do Sejmu.

zdobyły w naszym okręgu ani
jednego mandatu.
Chyba nikt nie spodziewał się
aż tak miażdżącej przewagi
PO. Prawie 50 proc. głosów
na rządzącą partię w naszym
okręgu wyborczym, to wynik o
wiele bardziej imponujący niż
w skali kraju.

W Sejmie VII
kadencji ponownie znajdą się
zatem Krystyna
Szumilas, Tomasz Głogowski,
Andrzej Gałażewski, Jacek
Brzezinka oraz
Jan Kaźmierczak.
Po raz pierwszy
w ławach poselskich zasiądzie
natomiast Borys
Budka.

Po sześciu latach, z parlamentem żegna się Aleksander
Chłopek, numer trzy na liście
PiS.
Czarnym koniem w gliwickim
okręgu okazał się Ruch Palikota (prawie 10,78 proc.). Szerzej nieznany Marek Stolarski,
numer jeden na liście Ruchu
Palikota, to z pewnością największa niespodzianka gliwickich wyborów. Prawie 13 tysięcy głosów oddanych na byłego
działacza SLD, to więcej niż
łączna suma głosów oddanych
na Elę Kwaśnicką i Marka Widucha, „jedynkę” i „dwójkę”
Sojuszu. Potwierdza się zatem
teza, że partia Janusza Palikota w większym stopniu odebrała elektorat SLD, aniżeli PO.

A jak wybierano
kandydatów w samych Gliwicach?
Jeszcze więcej głosów zdobyła Plat-

Nie poszczęściło
się żadnemu z gliwickich radnych. Z
czwórki: Dominik
Dragon (PO), Jarosław Wieczorek
(PiS), Zdzisław Goliszewski (PiS) i Marek Widuch (SLD),
najwięcej głosów
uzyskał ten ostatni
– 5699.
Niestety, w okręgu gliwickim
zawiodła frekwencja. Tylko 46
proc. uprawnionych poszło zagłosować w niedzielę. Dla porównania, frekwencja w skali
całego kraju wyniosła prawie
49 proc. Jednak o wiele lepiej było w samych Gliwicach,
gdzie zagłosowało ponad 52
proc. mieszkańców. Egzaminu
z demokracji nie zdali natomiast zabrzanie - tylko 41,5
proc. uprawnionych zdecydowało się oddać głos.

Michał Pac Pomarnacki
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wie 11 proc. zdobyte przez
Wojciecha Króla z Unii
Prezydentów-Obywatele do
Senatu plasuje go na dopiero przedostatniej lokacie
w okręgu nr 71. Wyborcy z
Zabrza i Bytomia ponownie
wybrali Andrzeja Misiołka
z Platformy Obywatelskiej,
który uzyskał 42 proc. głosów.
(mpp)

1. Maria Pańczyk
-Pozdziej - 48,44%
2. Marek Berezowski
- 21,87%
3. Zenon Lis - 14,92%
4. Marek Goliszewski
- 14,77%

Dość nieoczekiwanie, drugie
miejsce przypadło
Markowi
Berezowskiemu.
R

1. Andrzej Misiołek
- 42,50%
2. Danuta Skalska
- 23,29%
3. Jerzy Markowski
- 20,03%
4. Wojciech Król
- 11,19%
5. Kazimierz Świtoń
- 2,98%

Również w Zabrzu kandydat
OdS nie zdobył wystarczającego poparcia do objęcia
mandatu senatora. Zaled-
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