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Choć wielkiego wpływu na wynik wyborów głosowanie w Kowalach nie miało, to jednak w
całej Polsce z ogłoszeniem sondażowych wyników musiano poczekać, aż właśnie w tym
skoczowskim sołectwie zamknięty zostanie lokal wyborczy. Dodajmy, jako jedyny w kraju
czynny był do godziny 22.30. Do tego momentu obowiązywała cisza wyborcza.

Na zakończenie ciszy wyborczej czekała cała Polska. Jednak została ona przedłużona do godziny 22.30 – do
momentu zamknięcia ostatniego lokalu wyborczego. Przypomnijmy, późnym popołudniem w Kowalach w
obwodowej komisji wyborczej doszło do smutnego zdarzenia. 80-letnia kobieta, która przyszła zagłosować zasłabła.
Mimo reanimacji, mieszkanka Kowali zmarła. Zobacz materiał Śmierć w lokalu wyborczym.
Z powodu tego zdarzenia, lokal wyborczy zamknięty był przez półtorej godziny. Po konsultacjach z bielską
delegaturą Krajowego Biura Wyborczego, postanowiono, że głosowanie w tym obwodzie zostanie przedłużone o
czas zamknięcia lokalu. W Kowalach, jako jedynej miejscowości w Polsce, głosowanie trwało do 22.30, tym samym, w
całym kraju cisza wyborcza obowiązywała do tej godziny. Po godzinie 21 do komisji w Kowalach przychodzili jeszcze
wyborcy. Do czasu zakończenia głosowania, w lokalu pojawiło się jeszcze 15 osób.
Równolegle w Wiśle trwał wieczór wyborczy TVP oraz RMF - zobacz fotoreportaż
Poniżej prezentujemy Państwu wstępne dane, pozyskane z gmin, na podstawie protokołów przekazanych do
bielskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
W nawiasach przy nazwisku podano procentowe poparcie dla danego kandydata.

Gmina/kandydat

Andrzej Duda

Bronisław Komorowski

Frekwencja %

Brenna

2614 (54,03)

2224 (45,97)

55,97

Chybie

2537 (58,59)

1793 (41,41)

65,65

Cieszyn

5860 (36,81)

10058 (63,19)

56,65

Dębowiec

1079 (41,72)

1507 (58,28)

57

Goleszów

1688 (29,19)

4112 (70,81)

56,74

Hażlach

2146 (49,46)

2193 (50,54)

52,97

Istebna

3711 (68,47)

1709 (31,53)

59,66

Skoczów

5341 (46,5)

6145 (53,45)

56,36

Strumień

3349 (57,31)

2495 (42,69)

58,76

Ustroń

3241 (36,12)

5733 (63,88)

60,68

Wisła

832 (15,62)

4494 (84,38)

57,68

Zebrzydowice

3392 (57,24)

2534 (42,76)

59,16
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