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W niedzielę, 1 marca, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Osiecznej. Swojego radnego wybierać będą
mieszkańcy okręgu nr 3, a więc Grodziska, Łoniewa, Frankowa i Dobramyśli. Uprawnionych do głosowania w tym okręgu
jest 893 wyborców. Lokal wyborczy znajduje się w Sali Wiejskiej w Grodzisku. Czynny będzie od godziny 6 do 20. Członkami
Obwodowej Komisji Wyborczej są: Ewelina Płóciniczak, Tomasz Fabiańczyk, Krzysztof Szwarc, Ewelina Maćkowiak i Sławo-
mir Kosmalski. Wybory uzupełniające są niezbędne, ponieważ zmarł dotychczasowy radny okręgu nr 3 Bronisław Kurzawski.
O mandat radnego ubiegać się będzie czterech kandydatów, dwóch z Grodziska, oraz z Dobramyśli i Łoniewa. Sylwetki kan-
dydatów przedstawiamy poniżej. Numery list kandydatów wybrano w drodze losowania. Aby wybrać swojego kandydata wy-
borca stawia znak X przy jego nazwisku.

Wybory uzupełniające do Rady

Mieszkaniec Łoniewa, lat 54,
rolnik, członek Rady Sołeckiej.
Piotr Kośmider pochodzi z

Czarnkowa, a do Łoniewa trafił 35
lat temu, tuż po ślubie. Tutaj pro-
wadził gospodarstwo rolne, świad-
czył usługi rolnicze, szacował
szkody na polach. Jest myśliwym,
prowadzi gminny klub wędkarski,
został członkiem Rady Sołeckiej.
Razem z żoną wychowali syna i
córkę i doczekali się trojga wnu-
cząt. Przechodząc na rentę sprze-
dał ziemię. Najważniejszym
punktem jego programu jest ekolo-
gia. Jako radny zamierza dbać o
przyrodę oraz walczyć z bałaga-
nem, głównie w lasach i nad jezio-
rami. Obiecuje wspierać
inwestycje na drogach, powstawa-
nie placów zabaw i gazyfikację
gminy.

Mieszkaniec Grodziska, lat 58,
murarz i rolnik, sołtys wsi.
Stanisław Prałat urodził się i

dorastał w Grodzisku. Tu założył
rodzinę i wychował córkę i dwóch
synów. Ma pięcioro wnuków. Jest
rolnikiem, a po przejściu na rentę
gospodarstwo przekazał najmłod-
szemu synowi. Stanisław Prałat
był przez 12 lat radnym, a od 18 lat
pełni funkcję sołtysa wsi Grodzi-
sko. Za jego czasów powstały naj-
ważniejsze obiekty we wsi, między
innymi remizo-świetlica. Jest też
od 1992 roku prezesem miejsco-
wej OSP. W swoim programie wy-
borczym mówi przede wszystkim o
inwestycjach na drogach i chodni-
kach oraz o dbałości o estetykę
wsi. Obiecuje, że na co dzień bę-
dzie miał kontakt z wyborcami.

Mieszkaniec Grodziska, lat 27,
inż. rolnictwa, pracownik ARiMR.
Hubert Kraśner urodził się i

mieszka w Grodzisku. Po skoń-
czeniu studiów podjął pracę w
Agencji. Doskonale zna sprawy
rolnictwa i możliwości pozyskiwa-
nia funduszy europejskich. Anga-
żuje się w działalność straży
pożarnej. Osiem lat temu został
gospodarzem miejscowej OSP. Ma
żonę i dwuletniego synka. W
swoim programie wyborczym sta-
wia głównie na rozwój wsi, dzięki
pozyskiwaniu pieniędzy z Unii.
Chciałby też, by mieszkańcy otrzy-
mywali dofinansowanie kosztów
demontażu i utylizacji pokryć da-
chowych z azbestu. Jako przyszły
radny będzie zabiegał o budowę i
remonty m.in. parkingów, chodni-
ków, oświetlenia.

Mieszkanka Dobramyśli, lat
48, właścicielka sklepu, sołtys.
Henryka Pawlak urodziła się w

Dobramyśli i tu spędziła całe swoje
życie. Razem z mężem wychowali
syna i córkę. Mają jedną wnuczkę.
Pani Henryka od 30 lat pracuje jako
sprzedawca, najpierw w GS, a
potem na swoim. Dzięki temu do-
brze zna ludzi i ich problemy. A po-
maga jej w tym funkcja sołtysa,
którą pełni od dwóch lat. W progra-
mie wyborczym zapewnia, że bę-
dzie zabiegać o równy rozwój
wszystkich wsi w gminie. Przede
wszystkim chciałaby wspierać bu-
dowę oraz remonty dróg i chodni-
ków, zwiększać kwoty przezna-
czone na sport i kulturę, podejmo-
wać działania proekologiczne.W jej
zainteresowaniu będzie pozyskiwa-
nie środków unijnych.
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“Oldboys” najlepsi!
“Oldboys”Osieczna najlepszą

drużyną powiatu leszczyńskiego!
Owy tytuł mistrzowski grupa z

Osiecznej zapewniła sobie w pierw-
szą niedzielę lutego br. na nowowy-
budowanej hali sportowej w
Rydzynie. Losy zwycięskiego suk-
cesu ważyły się do samego końca.
Osiecka drużyna przystępując do
ostatnich rozgrywek była uplaso-
wana dopiero na trzecim miejscu.
Jednak odniesione zwycięstwo pod-
czas turnieju zapewniło upragniony
sukces. Tym samym Osieczna za-
kończyła rozgrywki z dorobkiem 27
punktów. Tuż za nią kolejno miejsce

na tzw. „pudle” zajęły zespoły zWło-
szakowic i Święciechowy.
W sumie rozegrano sześć tur-

niejów, gdzie gospodarzami były po-
szczególne gminy. W zabawie, bo
tak można nazwać te wszystkie
spotkania i zresztą taki był główny
cel, brały udział zespoły z: Lipna,
Rydzyny, Włoszakowic, Święcie-
chowy, radnych powiatowych oraz
Osiecznej.
Warto dodać również, że najlep-

szym zawodnikiem podczas turnieju
rydzyńskiego został bramkarz osiec-
kiej ekipy – Władysław Kowalski.

BJ
W sezonie zimowym trwa wycinka pielęgnacyjna drzew na tere-
nie gminy. Na zdjęciu ekipa pracowników Urzędu wycina drzewa
na letnisku w Osiecznej.


