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Jak głosowaliśmy
12.05.2015.

CHOSZCZNO. W naszej gminie na prawie 18 tys. uprawnionych, do wyborów poszło dokładnie 7207 osób.
42,64 proc. tych głosów otrzymał BRONISŁAW KOMOROWSKI. ANDRZEJ DUDA 26,43, trzeci PAWEŁ
KUKIZ 20,65, a czwarta MAGDALENA OGÓREK 3,10 proc. Żaden z pozostałych kandydatów nie
przekroczył trzech procent. W Polsce frekwencja wyniosła 48,97 proc, w naszym województwie 44,44, w
powiecie 36,21, a w gminie 40,11 proc. Ten wynik i tak daje nam najwyższą frekwencję w stawce sześciu
gmin powiatu choszczeńskiego.

W Polsce najwięcej głosów oddano na ANDRZEJA DUDĘ (34,76 proc.) oraz BRONISŁAWA
KOMOROWSKIEGO
(33,77 proc.). W naszym województwie obecnie urzędujący prezydent
zdobył 41,96 proc. głosów, a A. Duda 26,06. Podobny wynik zarejestrowano
w powiecie choszczeńskim: Komorowski (42,79), Duda (27,04).
W kraju frekwencja wyniosła 48,97 proc, w naszym województwie 44,44, w
powiecie 36,21, a w gminie Choszczno 40,11 proc. Jeśli chodzi o naszą
gminę, to na 17967 uprawnionych do głosowania, do wyborów poszło
dokładnie 7207 osób. 42,64 proc. tych głosów otrzymał B. Komorowski. A.
Duda 26,43, trzeci PAWEŁ KUKIZ 20,65 proc, czwarta MAGDALENA OGÓREK 3,10 proc., a żaden z
pozostałych kandydatów nie przekroczył trzech procent.

Frekwencja w obwodach

Najwyższą
frekwencją pochwalić się mogą: Obwód nr 2 - Publiczne Przedszkole nr 4
(48,74), Obwód nr 10 - M-GOPS (47,89) i Obwód nr 3 &ndash; Publiczne
Przedszkole nr 5 (47,26). Najniższe zainteresowanie niedzielnymi
wyborami było w: Obwodzie nr 15 &ndash; SP w Suliszewie (24,72), Obwodzie nr
17 &ndash; SP w Korytowie (29,07) i Obwodzie nr 18 &ndash; WTZ w Piaseczniku (30,53)

A jak głosowaliśmy w poszczególnych obwodach?
Gdyby
o wyborze prezydenta decydować mieli wyborcy z obwodów 9 (Miejska
Biblioteka Publiczna), 12 (Przedszkole nr 1) oraz 20 i 21 (Areszt
Śledczy), to już dziś zostałby nim B. Komorowski. Właśnie tam zdobył
powyżej 50 proc. głosów. Dodajmy, że w sumie w 20 obwodach (na 21)
zdobył największą liczbę głosów. Jego największy rywal A. Duda wygrał
tylko w obwodzie nr 18 (Piasecznik), a 13 razy był drugi. Sześciokrotnie
drugie miejsce zajął P. Kukiz, a po raz JANUSZ PALIKOT i B. Komorowski.
Tadeusz Krawiec
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