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W ciekawej scenerii wnętrz dys-
koteki "Protektor" w Dobramyśli od-
było się zebranie sołeckie, na
którym mieszkańcy miejscowości
wybierali sołtysa oraz Radę So-
łecką. Na spotkanie przybyło 27
osób – spośród 96 uprawnionych
do głosowania, co stanowiło wyma-
ganą liczbę osób, dzięki czemu ze-
branie mogło się odbyć w
pierwszym terminie. Zebraniu prze-
wodniczył burmistrz Stanisław Gla-
piak. Wyłoniono dwóch kandydatów
na sprawowanie funkcji sołtysa:
Henrykę Pawlak i Szymona Kacz-
marka. Decyzją większości zgro-
madzonych na kolejne cztery lata
sołtysem Dobramyśli została Hen-
ryka Pawlak, natomiast w Radzie
Sołeckiej zasiedli: Halina Andrzej-
czak, Irena Kędzierska i Szymon
Kaczmarek.

Grodzisko
WGrodzisku społeczność zade-

cydowała, że sołtysem będzie Sta-
nisław Prałat. Był jedynym
kandydatem na to stanowisko. Do
Rady Sołeckiej wybrano: Józefa
Ossowskiego, Sławomira Maćko-
wiaka, Karola Soleckiego, Mi-
chała Woźniaka, Bogdana
Bartkowiaka i Zbigniewa Musie-
laka.Wzebraniu uczestniczyło 100
osób z 481 uprawnionych do głoso-
wania. Frekwencję w postaci 1/5
osób uprawnionych udało się uzys-
kać w drugim terminie zebrania, któ-
remu przewodniczył zastępca
burmistrza Stefan Kuśnierek.

Frankowo
We Frankowie nową panią soł-

tys została Paulina Leciejewska.
Pokonała konkurentów – Danutę
Maciołkę i Mateusza Salamona. W
Radzie Sołeckiej zasiądą: Andrzej
Pawlik, Renata Lira i Mateusz Sa-
lamon. Takiego wyboru dokonała
zgromadzona społeczność w po-
staci 33 z 100 osób uprawnionych.
Nad porządkiem zebrania czuwał
Stefan Kuśnierek.

Drzeczkowo
Większych zmian nie przyniosło

zebranie sołeckie w Drzeczkowie,
któremu również przewodniczył
Stefan Kuśnierek. Mieszkańcy zde-
cydowali, że sołtysem nadal będzie

Włodzimierz Barczyński, jedyny
kandydat na to stanowisko. Decyzja
ta podjęta została większością gło-
sów przybyłych na spotkanie 48
osób. Dodajmy jeszcze, że upraw-
nione do głosowania są w Drzecz-
kowie 184 osoby. Radę Sołecką
stanowią: Tomasz Grabowski,
Zbigniew Sterna, Łukasz Fiebich
i Wiesław Biderman.

Jeziorki
Także bez zmian pozostała wła-

dza sołecka w Jeziorkach. Sołtysem
jestMarcin Ciesielski, który był je-
dynym kandydatem na to stanowi-
sko. W Radzie Sołeckiej zasiedli:
Janusz Dudziak, Beata Motek i
JerzyWielgosz. Taką decyzję pod-
jęli zgromadzeni w liczbie 27 osób –
z 102 uprawnionych. Nad przebie-
giem głosowania czuwał Stanisław
Glapiak.

Kąkolewo
W Kąkolewie nastąpiła zmiana.

Dotychczasowy sołtys – Czesław
Ratajczak znalazł zastępcę w oso-
bie Piotra Jankowskiego. Współ-
ubiegającymi się o to stanowisko
byli też: Dariusz Bojek i Henryk
Mielcarek. Radnymi Rady Sołeckiej
zostali: Halina Bartkowiak, Da-
riusz Bojek, Ireneusz Mikołaj-
czak, Henryk Siepak, Mirosław
Glapiak, Marek Maćkowiak, Sła-
womir Kosmalski. Zebranie zgro-
madziło 136 z 1999 osób
uprawnionych. Przewodniczył za-
stępca przewodniczącego Rady
Miejskiej – Alojzy Karolczak.

Kąty
W Kątach sołtysem w kolejnej

kadencji jest Jan Olejnik, który nie
miał kontrkandydata. Do Rady So-
łeckiej należą: Jolanta Niwczyk,
Lucyna Kmiecik, Beata Nowa-
kowska, Tomasz Andrzejewski i
Ryszard Jankowski. O takim wy-
niku zadecydowało 40 osób z 348
uprawnionych. Nad całością czuwał
Stanisław Glapiak.

Kleszczewo
W Kleszczewie mieszkańcy za-

decydowali, że obowiązki sołtysa
będzie nadal pełnił jedyny kandydat
na to stanowisko - Kazimierz Ko-
lańczyk. Pomagaćmu będzie Rada
Sołecka - Marek Apolinarski,
Józef Marciniak i Roman Waw-

rzyniak. Na zebranie, któremu
przewodniczył Stanisław Glapiak
przybyło 27 osób, uprawnionych na-
tomiast jest 70.

Łoniewo
Łoniewem zarządzać będzie do-

tychczasowy sołtys Remigiusz
Przybylski. Przybyli na zebranie, w
liczbie 81 osób – z 241 uprawnio-
nych, wytypowali tylko jednego kan-
dydata. Skład Rady Sołeckiej
natomiast stanowią: Andrzej Gla-
piak, Wioletta Kuźniak, Piotr Koś-
mider i Małgorzata Kowalska.
Burmistrz Sanisław Glapiak prze-
wodniczył zebraniu w Łoniewie.

Osieczna
W Osiecznej przebiegiem spot-

kania z mieszkańcami kierował

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Osiecznej – Roman Lewicki. Spoś-
ród 1777 osób uprawnionych do
głosowania w zebraniu udział wzięły
53 osoby. Na funkcję Przewodni-
czącego Zarządu Osiedla przybyli
na zebranie wysunęli kandydaturę
dwóch osób –Andrzeja Kaczmarka
i Zbigniewa Włodarczaka. Decyzją
większości głosów przewodniczą-
cym został Zbigniew Włodarczak.
Członkami Zarządu Osiedla nato-
miast zostali: Kazimierz Wojdow-
ski, Andrzej Kaczmarek, Halina
Cegiełka, Alina Graf, Jakub Kol-
berg, Bogdan Nowakowski, Wła-
dysław May.

Miąskowo
Zebranie wyborcze samorządu
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Większość zebrań mieszkańców, na których wybierano reprezentantów miejscowości czyli sołtysów i członkó
W zdecydowanej większości społeczność po raz kolejny zaufała tym, którzy funkcję sołtysa sprawowali już w p
następowała jakaś zmiana, to wiązała się ona z decyzją dotychczasowego sołtysa o rezygnacji z ubiegania
ścią w kolejnej kadencji. Troszkę inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o członków Rad Sołeckich. Szczegółowe
kań podajemy poniżej.
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