
 

gm. Kępno 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W POZNANIU I 
z dnia 24 października 2018 r. 

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 

 

[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 Poznaniu I podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego, 
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Część I 
Dane zbiorcze 

Rozdział 1. 
Dane ogólne 

1. Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego: 

1) do 226 rad gmin, z tego: 

a) do 192 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) do 34 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) do 31 rad powiatów; 

3) do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
2. Wybierano łącznie 4269 radnych, z czego: 

1) 3619 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 611 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
3. Wybrano łącznie 4269 radnych, z czego: 

1) 3619 radnych rad gmin, z tego: 

a) 2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców, 
b) 739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 

2) 611 radnych rad powiatów; 

3) 39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
4. Wybory przeprowadzono w 3142 okręgach wyborczych. 
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych. 



6. Głosowanie przeprowadzono w 2774 okręgach wyborczych. 
7. Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych 
w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 368 radnych uzyskało mandaty bez 
głosowania. 

8. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania. 

Rozdział 2. 
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 

1. Wybory przeprowadzono do 192 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 
2880 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 2880 radnych spośród 7328 kandydatów zgłoszonych przez 776 komitetów 
wyborczych, w tym 710 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu 
zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców. 

3. Wybrano 2880 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1173505 osób, w tym 33 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 667721 osobom, w tym 24 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 667276 osób, to jest 

56,86% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 651576, to jest 97,65% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 15700, to jest 2,35% ogólnej liczby głosów oddanych, z 

tego głosów nieważnych z powodu: 

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 
oddano 3585, to jest 22,83%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12115, to jest 
77,17%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, 
to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych. 

9. Głosowanie przeprowadzono w 2512 okręgach wyborczych. 
10. Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których zgłoszono 

jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 368 radnych uzyskało 
mandat bez głosowania. 

11. Głosowanie przeprowadzono w 1123 obwodach głosowania. 
 

Rozdział 3. 
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 



1. Wybory przeprowadzono do 34 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których 
utworzono 125 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 739 radnych spośród 4553 kandydatów zgłoszonych na 619 listach 
kandydatów przez 106 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 739 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 1402850 osób, w tym 75 obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi. 
5. Karty do głosowania wydano 785241 osobom, w tym 50 obywatelom Unii Europejskiej 

niebędącym obywatelami polskimi. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 784286 osób, to jest 

55,91% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 758079, to jest 96,66% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 26207, to jest 3,34% 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 13185, to jest 50,31%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13022, to jest 
49,69%  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 125 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1001 obwodach głosowania. 

Rozdział 4. 
Wybory do rad powiatów  

1. Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatów, w których utworzono 131 okręgów 
wyborczych. 

2. Wybierano 611 radnych spośród 4364 kandydatów zgłoszonych na 689 listach 
kandydatów przez 80 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 611 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2119504 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1187667 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1185491 osób, to jest 

55,93% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1112742, to jest 93,86% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 72749, 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 43324, to jest 59,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 



2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29425, to jest 
40,45%  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 131 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 1791 obwodach głosowania. 

Rozdział 5. 
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utworzono 
6 okręgów wyborczych. 

2. Wybierano 39 radnych spośród 448 kandydatów zgłoszonych na 64 listach kandydatów 
przez 11 komitetów wyborczych. 

3. Wybrano 39 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 2710885 osób. 
5. Karty do głosowania wydano 1517164 osobom. 
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 
7. Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% 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 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 
71,39%  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 6 okręgach wyborczych. 
10. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania. 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów 

Dział II 
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 
Rozdział 7. 

Wybory do Rady Miejskiej w Kępnie 



Oddział 1. 
Dane ogólne 

1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 19384. 
3. Karty do głosowania wydano 11734 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 11728 osób, to jest 

60,50% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 11011, to jest 93,89% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 717, to jest 6,11% 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 424, to jest 59,14%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 293, to jest 
40,86%  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 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA; 

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ; 

3) lista nr 17 KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD DLA MIG KĘPNO; 

4) lista nr 18 KWW NASZ SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW; 
5) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018; 

6) lista nr 20 KWW „FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W KĘPNIE”. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5768; 
4) karty do głosowania wydano 3609 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3607; 

6) głosów ważnych oddano 3381; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 



a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― TYC Marcin Stanisław; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― JAŃSKI Paweł Michał; 

c) lista nr 17 ― KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD DLA MIG KĘPNO uzyskała 
1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― POZIEMSKI Adam; 

d) lista nr 19 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018 uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― STACHOWIAK Andrzej Józef, 
 ― MŁOT Alicja Irena; 

e) lista nr 20 ― KWW „FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W KĘPNIE” 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― MIKOŁOWSKI Grzegorz Arkadiusz; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6083; 
4) karty do głosowania wydano 3583 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3583; 

6) głosów ważnych oddano 3340; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― RÓŻEWSKI Mirosław Józef; 
b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; 
 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WENCEL Wiesław Tadeusz; 

c) lista nr 17 ― KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD DLA MIG KĘPNO uzyskała 
1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― SZCZĘSNY Szymon; 



d) lista nr 18 ― KWW NASZ SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― WOJTASZEK Anna Natalia; 

e) lista nr 19 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018 uzyskała 2 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PSIKUS Piotr Paweł, 
 ― SOLECKI Tomasz Artur; 

f) lista nr 20 ― KWW „FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W KĘPNIE” 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― WALAS Wiesław Marian; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7533; 
4) karty do głosowania wydano 4542 osobom; 
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4538; 

6) głosów ważnych oddano 4290; 

7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 17 ― KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD DLA MIG KĘPNO uzyskała 
3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― PRZYBYŁ Eugeniusz Stanisław, 
 ― BACIŃSKI Maciej Franciszek, 
 ― PASTOK Danuta Barbara; 

b) lista nr 18 ― KWW NASZ SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― HEŁKA Bernadeta Teresa; 

c) lista nr 19 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018 uzyskała 3 
mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― TĘSIOROWSKI Adam Idzi, 
 ― BARANIAK Piotr Paweł, 
 ― BLABUŚ Jan Franciszek; 



d) lista nr 20 ― KWW „FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W KĘPNIE” 
uzyskała 1 mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― LEWEK Sylwester; 

8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział III 
Wybory do rad powiatów 

Rozdział 8. 
Wybory do Rady Powiatu Kępińskiego 

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 44683. 
3. Karty do głosowania wydano 27089 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27076 osób, to jest 

60,60% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 24948, to jest 92,14% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 2128, to jest 7,86% 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 1231, to jest 57,85%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 897, to jest 
42,15%  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 12 KWW „FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W KĘPNIE”; 

6) lista nr 13 KWW RAZEM DLA POWIATU KĘPIŃSKIEGO; 

7) lista nr 14 KWW NASZ SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW; 
8) lista nr 15 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018; 



9) lista nr 16 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU 
KĘPIŃSKIEGO. 

 

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) 11739; 

4) głosów ważnych oddano 10952; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MAZURKIEWICZ Włodzimierz Stefan, 
 ― SOLECKI Michał; 

b) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― ŚNIEGOCKA Alicja Maria, 
 ― POTARZYCKI Marek Jan; 

c) lista nr 13 ― KWW RAZEM DLA POWIATU KĘPIŃSKIEGO uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― MOŻDŻANOWSKA Krystyna; 

d) lista nr 14 ― KWW NASZ SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW uzyskała 1 
mandat; 

 radnym z tej listy został wybrany: 

 ― BERSKI Grzegorz Sławomir; 

e) lista nr 15 ― KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2018 uzyskała 1 
mandat; 

 radną z tej listy została wybrana: 

 ― JĘDRECKA Jolanta Janina; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 

Dział IV 
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Oddział 1. 
Dane ogólne 



1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 39 
radnych. 

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2710885. 
3. Karty do głosowania wydano 1517164 osobom. 
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 

55,89% uprawnionych do głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% 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 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych, 

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 
71,39%  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 8 KWW KUKIZ'15; 

6) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

Oddział 2. 
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach 

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów: 

1) wybory odbyły się; 

2) głosowanie przeprowadzono; 

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 262782; 

4) głosów ważnych oddano 239671; 

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące 
liczby mandatów: 

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― GRABOWSKI Krzysztof Andrzej, 
 ― GRZESIEK Jan; 



b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― WODZIŃSKA Marzena Renata, 
 ― PICHET Andrzej Marian; 

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty; 

 radnymi z tej listy zostali wybrani: 

 ― MALĄG Marlena Magdalena, 
 ― BIERŁA Leszek Józef, 
 ― PLICHTA Andrzej; 

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

Komisarz Wyborczy 

w Poznaniu I 

/-/ Krzysztof Józefowicz 


