
OBWlESZCZENIE
Gminnej Komlsji 

'.{tyborcz€j 
w stuF§ku

z dnia 27 pażdzi.lnika 2014l.
o zar€j€strowanych |istach kandyda6wna radnych do

R.dy ominy stupsk
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.wództw ońż wyboEch wój!ów,

burmislżów i Prcżydentów mia.t zażądzonych n. d.igń 16 listopada 2014 r,

Na podsiawia.ń 435§l uślawyzdnia5sly@nia20]l r - Kodek§ylboĘy (Dż, U. Nr2l,poz 1]2,zpózn
zń,])) 6mnna Komisja WyboM w stupsku pod.je do w.domośc nfohacię o żaĘ€slrowgnyoh slaoh

1 osTRoWsKl Piok, ]al54, żam sTRzAlKoWo
ugłóśzony pż.2 KoMrET WYBoRczY Ps! - liśta nr 1

2, ToMKIEL Tć6d., ]al 52. żam, sTRz}lKoWo
z9ł6zona p@z KWW MlEśzKAŃcÓW GlMlNY sTUPsX - llśia nr 23

3 NADoLsKlRoman, et65 żń sTRż}ŁKoWo
zglGzony Pu eu KWW JANA cHoozlulKo - llsta nl 24

1 SKÓRAH€ńlyk, at46 żm,sTUPsK
zgłó*ony pż.z xoMllET WYBoRczY PsL - lisla nr 1

2 WAŃszYs Pioh lat 30,zam śTUPSK
zqłóśzóny pżez KWW MlEszxAŃcÓW GM|NY sTUPsK . lIst nt 23

3 WAwFŁYŃczAK J.ży, lat 5] zam 9TUPSK
zglośżóńy pżgż Kww JANA cHoDzluTxo -|iśla n.źa

] /,ĄcKl Ryszard, ai 55 zam, sTUPsK
żgłoszony pżez KolMlTET WYBoRczY PsL , liśla nr 1

2 soxoŁowsxA Agnlszka, at49 *ń. sTUPsK
żgło.en5 pź.z kWW MlEszlńŃcÓW GMINY sTUPsK - lIsl. nt 23

3 ŁUKAslAxżygmunl lat64 żam sTUPsK
zgłośbńy pugz KWw JANA cHoDzlUTKo-|isla nr 2,1

] MlEszczYŃsKA Ańn.,lat35 żam Woń KoLoNlA
żglosżona pźe2 KoMITET WYBoRczY PsL _ lisla nr 1



,, slElMlANoWsKl Piotr la(43 żan_ wv9/Y l\Y 
^ośc, 

E_l\E
ż!łoszony pż€z l(vvlł iłlEszlGNcow GM|NY sTUPsK - li3la nr 23

2 KotAKoWsl( M.tluśz, ]al39, z.m !łYszYNY KoŚclELNE
z9l6zony pż.z KWw JANA cHoDzlUTKo , lista nr 24

l sowŃsM Joann. lal4o, z.m JEżE
u§lo*ona pn€ KWW lulEszMŃcÓW GM|NY slUPSK _ llśla nr23

2, soBczAK szyńoń, lat 45, żam, WoLA szYDŁoWśKĄ
zglo*óny pż4 KWW JANA cHoDzlUTKo _ lEl. nr 24

l, KLlcKA Ew., ai44,żam ŻlMlJEWoTRoJANY
ŃcóW GM|NY slUPSK _ x5la nr23

2, MATYSIAK Radomir. lat 23 żam oLsZEWo BoRZYMY
zgNo*ony pd KMlv JANA cHoDZUTKo _ lEt nt 24

l JAcxowsx] R4mund, ł56,ż.T, |RosocNY
zoło*ony pżd KlvW MlŁsżKANcoWGM|NYsTUPsx _ li.la nr23

2 RU DżlŃ sKl Kży.zlof .].n, g129 am.ŻMUEWoPoNK
zgł*zony pz.z KWW JANA cHoDzluTxo . lfuta nl 24

1 P|ETRUŚwo]ćl.ch Ry*.ld, ].l50,2m, KoNoPKl
żgło€żony pż.ż KMlw MjEszKAŃcÓw 6M|NY STUP§K _ li.t ńr 23

] KoWALXoWsKl Krżygnol bl 40, zam KoNoPK
/glc,ony p7€2 Kl/vw MlFszxANcoW GM|NYsTUPsx _ 1,9b nr 23

2 KURZYNKA KĘ}szlof lat53 zam KoNoPKl
zgto.bny pż€ż KWw JANA cHoDzlUTKo _ lbt. nr 24

l GRANICA MioslJ w. Agn i.szl r l"(13,1"T \ąoŚ'{ cL
ż§lo*ony pu. KWW MlEs7KANcoWGM|NY sTUPsK _lEl. nr23

2 soLARz Teffią lat 44, zam (RoŚNlcE
zqłoeona p@z KWW JANA cfioDzluTKo _ lbt nr24

1, sTAŃcżA( Don.l., .l33,ż.m, BoLEWo
zgło*ona pEż KoMITET WYaoRczY PsL - lisl. n.1

2, UszYŃsKl P.wel, 5l3,] 2m, MoMWY



zgło§eny pżez KMIW MlEszKAŃcÓW GM|NY sTUPsK _ llda nr 23

3 xlwrT€ŁAsżxlEwcz §ylwl. Jo.nna, at 37 zam. MoMWY
żgłGzona pżgz xww JANA cHoDzlulxo " lkt nr 24

r socucxlzdzbl.w 1.155,żam DĄBlr
zsło.bny pż.z Kww iilEvKANcoW GM|NY sTUPsK - lEt nl 23

2 uRBAŃsxA Ann. M.ll., .t52 żam, DĄBEK
żgło€zon. pż.z xww JANA cHoDzlUTKo , li.la nr 2żl

l sTALANoWslń R.n.l., lal, .zam oUNĄ
zgło6zon. pż.z xww MlEsl/ńŃcÓW GM|NY sTUPsK _ lbt nl 23

2 TARTA§ Kźy.żtof,1.157, żm, DUNAJ
żgło€zony pu ez xww JANA cHoDŻlUTKo _ lkla nr 24

1 JA§KULSK|Mich.l, .1J0 am zoF9,]E
żgło€bny pż.zXWwMlEszKANcoWGM|NYsTUPsK _ lBla n. 23

2. cYwlŃsxl zblgnlow J.n, i.l 59, ż5m, żDRoJE
zsło.zony p@z KWW JANA cHoDzlUTKo _ lkl. nr 24

pż.wodnlczący
6mhn.l xomi.ll Wyborcz.j w stup9ku

l/ Andżoj Anroni Rychcit


