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- Co Pan Burmistrz czuje po
ogłoszeniu wyników wyborów?

Niewątpliwie ulgę, że czas
kampanii wyborczej się skończył,
że wraca czas „normalnej” pracy,
ale i radość, że moje dotychcza-
sowe działania jako Burmistrza
zostały docenione i wysoko oce-
nione przez mieszkańców wszyst-
kich miejscowości naszej Gminy.
- Jakie będą priorytetowe za-

dania drugiej kadencji działal-
ności Stanisława Glapiaka?

Priorytety zapisałem w progra-
mie wyborczym. Będą to zatem
m.in.: inwestycje w każdej miejs-
cowości, pozyskiwanie funduszy
unijnych, budowa 60 dróg gmin-
nych nieutwardzonych w ciągu 6
lat, budowa oświetlenia ulicznego,
nowych chodników i remonty ist-
niejących, gazyfikacja kolejnych
miejscowości, rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej i oczysz-
czalni przydomowych, działania
zmierzające do budowy świetlic
wiejskich w miejscowościach,
które ich nie posiadają i doposa-
żenie istniejących, dbałość o

Wywiad z burmistrzem

nasze przedszkola i szkoły,
wspieranie klubów sportowych,
jednostek OSP, zespołów arty-
stycznych.

- Za Panem drugie wygrane
wybory, które były trudniejsze –
te w 2006 roku, kiedy trzeba
było pokonać kilku konkuren-
tów, czy tegoroczne, kiedy wy-
borcy podsumowując
dotychczasowe działania mieli
do wyboru opowiedzieć się za
bądź przeciw czteroletnim rzą-
dom?

Jedne i drugie miały swoją
specyfikę i trudność. Przed czte-
rema laty rywalizowałem z kontr-
kandydatami na hasła programu i
trochę z... etykietami, że z Kąko-
lewa, że nauczyciel, itp. Potem
nastąpiła kadencja 2006 –2010.
Był to czas i długi, i bardzo krótki,
aby się mieszkańcom pokazać w
działaniu. Przecież inwestycje nie
trwają kilka dni, lecz rok, dwa a
nawet kilka lat. Wymaga to cier-
pliwości ze strony Państwa i
obiektywizmu w ocenach. Wynik
ostatnich wyborów oznacza dla

Jak głosodo Rady M
Frekwencja wyborców w wyborach
Tak więc do głosowania spośród 69
osób. Nową radę tworzyć będzie 10
dencji i pięciu nowych samorządowc

W okręgu wyborczym nr 1 obejmując
niczówkę Łoniewo, Jeziorki, Trzebani
49,34%, a więc spośród 1907 osób up
Największym poparciem cieszył się Rom
286 głosów otrzymała Renata Helińska,
Kozak. Dalej głosy wyborców rozłożyły s
217, Jakub Kolberg – 186, Wanda Nowa
cin Bartkowiak – 97 i nie pozwoliły na do
W okręgu wyborczym nr 2, w któreg

leśnictwo Karczma Borowa, Cegielnia
1967 uprawnionych do urn przyszł0 8
40,97%.
Największe zaufanie wśród wyborców w
398 głosów, 365 głosów uzyskał Henryk
Alojzy Karolczak. Zaledwie 6 głosów mn
wynik nie pozwolił uzyskać mandatu rad
W okręgu wyborczym nr 3, do które

Frankowa, Grodziska, Łoniewa odnot
wyniosła 49, 49%. Spośród 897 upraw
głosu skorzystało 444 osób.
Najwięcej głosów w tym okręgu wyborcy
zaś na Henrykę Pawlak – 146. Pozostal
do rady: Witold Sosiński – 121, Hubert K
W okręgu wyborczym nr 4, który ob

nieskie, Witosław, Wojnowice, Wolko
Kopanina, osadę Adamowo frekwenc
uprawnionych swój głos oddało 373.
Najwięcej w tym okręgu, bo aż 159 głos
głosów otrzymał Wiesław Biderman i te
Radnych nie udało się uzyskać Romuald
Marii Niezgódce – 105 głosów.
Okręg wyborczy nr 5 tworzą mieszk

Kleszczewa, przysiółka Chmielowo, M
Górka i kolonii Ustronie. Wśród tych
nionych do głosowania, a z prawa teg
64%.
Wyborcy zdecydowanie poprali Zofię Bia
sów otrzymała Mariola Pazoła, 158 głos
udało się wejść Andrzejowi Michałowski
kiewiczowi z 123 głosami.

mnie to, że warto ciężko praco-
wać, dotrzymywać słowa, kon-
sekwentnie realizować
wyznaczone cele, nie obiecywać
gruszek na wierzbie. Niezwykle
ważne, z mojego punktu widze-
nia, było i będzie współdziałanie i
współpraca z radnymi naszej
Rady Miejskiej, z sołtysami i ra-
dami sołeckimi, z organizacjami
działającymi w naszej Gminie, z
każdym z Państwa, kto zechce ze
mną rozmawiać, dzielić się
swoimi pomysłami i ocenami.
- Czy chciałby Pan Burmistrz

powiedzieć coś mieszkańcom
gminy, swoim wyborcom?

- Gorąco i serdecznie dziękuję
za poparcie mojej kandydatury
poprzez wpisanie na karcie do
głosowania znaku X przy słowie
TAK. Szanuję decyzję tych z Pań-
stwa, którzy X wpisali przy słowie
NIE. Zapewniam, że ta kadencja
będzie kontynuacją stylu pracy z
mijającej kadencji, że spróbuję...
jeszcze lepiej. Proszę o życzliwe
wsparcie i obiektywne oceny.

Nasi radni w
Gminę Osieczna w Radzie Powiatu

trzy osoby. Wyborcy zadecydowali, że b
nierek i Hieronim Wilczkowiak. Ze wzglę
funkcję burmistrza najprawdopodobniej
zajmie inna osoba.


