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Wyniki wyborów
Wszystkim znane są już
ogólnopolskie wyniki wybo-
rów do Sejmu i Senatu. A jak
wyglądały statystyki w na-
szej gminie? W głosowaniu
wzięło udział 3087 osób z
7109 uprawnionych do gło-
sowania. Znaczy to, że do
urn poszło 43,42 proc. z nas.

W obwodzie nr 1 (M - GOK w
Osiecznej) była najwyższa frek-
wencja - 51,16 proc. - to znaczy, że
991 osób spośród 1937 przystąpiło
do głosowania. Drugim pod wzglę-
dem frekwencji był obwód nr 4
(Schronisko Morena w Osiecznej)
- tam uzyskano wynik 44,34 %.
Głosowały zatem 333 osoby spoś-
ród 751 uprawnionych. Niewiele
gorszy wynik uzyskał obwód nr 2
(ZS w Kąkolewie), gdzie frekwen-
cja wyniosła 44,23 %. Do głoso-
wania przystąpiło więc 894
spośród 2021 osób uprawnionych.
W obwodzie nr 3 (świetlica w Gro-
dzisku) głosowały 344 osoby z 923
uprawnionych, co daje 37,26 %,

natomiast w obwodzie nr 5 (ZPiSP
Świerczyna) głosowały 524 osoby
spośród 1477 uprawnionych, dało
to zatem 35,47 %.

Jakie były nasze decyzje?
Na Prawo i Sprawiedliwość od-

daliśmy w gminie Osieczna 887
głosów, na Platformę Obywatelską
- 668, na Zjednoczoną Lewicę -
292, na Polskie Stronnictwo Lu-
dowe - 289, na partię Kukiz’15 -
249. Na Nowoczesną Ryszarda
Petru - 220. Partia Korwin - 141,
partia Razem otrzymała 95 gło-
sów, Bezpartyjni - 22, KWW Sto-
nogi - 8, Samoobrona - 6.

W obwodzie nr 1 najwięcej gło-
sów otrzymała Platforma Obywa-
telska, w obwodach nr 2, 3, 4, 5 -
Prawo i Sprawiedliwość.

W wyborach do senatu najwię-
cej głosów w naszej gminie otrzy-
mał Andrzej Kośmider - 905
następnie Grzegorz Rusiecki -
571,  Marian Poślednik - 546,  Julia
Krakowiak - 502,  Sławomir Mocek
- 360, Kazimierz Trawka - 79. 

Warcabiści w M-GOK
Młodzi warcabiści trenujący

w M-GOK Osieczna w dniach 14
i 15 listopada 2015 roku wy-
trwale uczestniczyli w dwóch
turniejach. W sobotę wyjechali
do Żerkowa koło Jarocina, aby
uczestniczyć w I Ogólnopol-
skich Mistrzostwach w warca-
bach międzynarodowych o
Puchar Burmistrza Żerkowa. Po
całodniowych zmaganiach, w
których uczestniczyło łącznie
108 zawodników, warcabiści z
Osiecznej ukończyli zawody
uzyskując świetne wyniki:

Martyna Bortlisz - 2. miejsce w
kategorii dziewczynek do lat 8,

Wiktoria Gawron - 5. miejsce w
kategorii dziewczynek do lat 8,

Anastazja Padurska - 12.
miejsce w kategorii dziewczynek
do lat 8,

Michalina Grzesiak - 13.
miejsce w kategorii dziewczynek
do lat 8,

Jakub Okupniczak - 3. miejsce
w kategorii chłopców do lat 12,

Mateusz Matysiak - 10. miejsce
w kategorii chłopców do lat 12,

Wiktoria Grzesiak - 8. miejsce
w kategorii dziewczynek do lat 12.

Pomimo sporego zmęczenia w
niedzielny poranek Martyna, Mi-
chalina, Jakub i Wiktoria wyruszyli
do Piotrkowiczek Koło Trzebnicy,
aby wziąć udział w XVIII Ogólno-
polskim Memoriale im. Mariana
Ratkowskiego w warcabach 100
polowych. Tym razem na wysokich
miejscach uplasowały się Martyna
Bortlisz w kategorii orliczek do lat
10 oraz Wiktoria Grzesiak w kate-
gorii młodziczek do lat 13 zajmując
3. miejsce. Jakub wywalczył
miejsce 4., a Michalina 10. Memo-
riał został zakończony późnym po-
południem, a wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Najlepszym zawodnikom wrę-
czono puchary i nagrody rze-
czowe. Najmłodsi otrzymali
również drobne upominki od orga-
nizatorów. 

Spotkanie z żużlowcami - Dominikiem Kuberą i Tobiaszem Mu-

sielakiem zorganizowało Towarzystwo Ziemi Osieckiej w ramach

"Wieczorów Osieckich". Sportowcy opowiadali o swej pasji, o tym

jak wyglądają zawody, jak zbudowany jest motor. Odpowiadali na

pytania publiczności, rozdawali autografy, pozowali do zdjęć.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem dużych i małych

mieszkańców naszej gminy, a także kibiców z dalszych stron.

URODZENIA
08. 10. - Amelia Meissner, Kąkolewo
13. 10. - Nikola Skrzypczak, Osieczna
14. 10. - Olga Konieczna, Osieczna
16. 10. - Arkadiusz Rosik, Grodzisko
20. 10. - Weronika Urbańczak, Osieczna

ZGONY
17. 10. - Mieczysław Klak (1934), Popowo Wonieskie 
18. 10. - Helena Grzeszkowiak (1930), Kąkolewo 
29. 10. - Teresa Cecylia Górczak (1948), Kąkolewo
04. 11. - Dorota Strugała (1953), Osieczna
18. 11. - Jan Pędrak (1944), Drzeczkowo


