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Wybrani poraz pierwszyybrani

W Kąkole-wie nowym
sołtysem zos-
tał Piotr Jan-kowski. Z
zawodu jest
stolarzem, ale
p r o w a d z i
usługi trans-
portowe oraz
uprawia około
30 ha ziemi.
Pochodzi z Ką-
kolewa, jego
rodzice byli rol-
nikami. Pan
Piotr ma 38 lat,
jest mężem i
ojcem trójki

dzieci. Na sołtysa startował po raz pierwszy i nie ukrywa, że przekonali go
do tego znajomi. Konkurował z dwoma innymi kandydatami. Mówi, że w
sołeckiej pracy chce wzorować się na swoim poprzedniku, który zrobił dla
Kąkolewa bardzo dużo. Liczy też na pomoc członków Rady Sołeckiej i in-
nych mieszkańców wsi. Jest pewien, że na co dzień w sołtysowaniu po-
może mu również żona, która jest w domu i która równie dobrze zna
problemy wsi. A do najważniejszych zalicza gazyfikację, budowę dróg, or-
ganizację dożynek.

Już teraz rozpoczął przyjmowanie podatków, a wkrótce wybiera się na
swoją pierwszą sesję Rady. Na rzecz Kąkolewa będzie też współpracował
z radnymi z swojej wsi.

W Frankowie
nowym sołtysem zos-
tała Paulina Lecie-jewska. Na funkcję
sołtysa kandydowały
trzy osoby. Miesz-
kańcy wybrali panią
Paulinę, wiedząc, że
potrafi zaangażować
się społecznie. W mi-
nionej kadencji zorga-
nizowała jedną z
wiejskich imprez. A
poza tym jest w domu,
prowadzi sklep inter-
netowy z odzieżą, wy-
chowuje dwóch
chłopczyków. Dla
mieszkańców będzie
więc zawsze do-
stępna. Paulina Lecie-
jewska ma 25 lat,
studiuje zaocznie elek-
totechnikę. Przez trzy
lata była z mężem w Ir-
landii. Pochodzi z
Frankowa, z rolniczej rodziny. W tej wsi chcą z mężem budować przy-
szłość dla swoich dzieci. Dlatego bardzo zależy jej by Frankowo stawało
się coraz ładniejsze. Pani Paulina mówi, że przydałaby się wymiana okien
w wiejskiej sali oraz wyposażenie jej zaplecza kuchennego, naprawa na-
wierzchni dwóch polnych dróg, wymiana przystanków autobusowych, na-
prawa niektórych punktów świetlnych. O te sprawy będzie oczywiście
zabiegać. A dla mieszkańców co roku zorganizuje dożynki.

kańców Miąskowa zgromadziło 21 osób z 74
nionych. To pozwoliło na przeprowadzenie wy-
na sołtysa oraz do Rady Sołeckiej w pierw-
erminie. Jedyną kandydatką na stanowisko
zającej miejscowością byłaMaria Dekarz, któ-
rani bez wahania powierzyli to stanowisko na
e lata. Do Rady Sołeckiej wybrano: Mieczy-Kaczmarka, Teodora Biernaczyka i Wojcie-Kulaka. Zebraniu przewodniczył Stanisław
k. Popowo Wonieskie
ewodniczącym zebrania w Popowie Wonie-
ył Stefan Kuśnierek. Do świetlicy przybyło 65
191 uprawnionych. Jedyną kandydaturę do-
asowej sołtys Krystyny Krajewskiej poparła
owana większość zgromadzonych. Do Rady
iej wybrano: Annę Klak, Roberta Kuberę,mira Sasska i Pawła Kruka.

Świerczyna
W Świerczynie na zebranie

przybyły 64 osoby z 143 uprawnio-
nych. Jedyną zgłoszoną kandy-
datką na stanowisko sołtysa byłaMariola Pazoła i ona nadal pełnić
będzie tę funkcję. Do Rady Sołec-
kiej wybrano: Edwarda Konopkę,Jerzego Klaka, Piotra Prałata,Grzegorza Stillera, MałgorzatęMaćkowiak i Kazimierza Wojtko-wiaka. Zebraniu przewodniczył bur-
mistrz Stanisław Glapiak.Trzebania

Z 44 osób uprawnionych do gło-
sowania w Trzebani na zebraniu
wiejskim pojawiła się prawie po-
łowa, bo aż 20. O sprawowanie
funkcji sołtysa ubiegali się Wiesław
Suder i Andrzej Wróblewski i to
temu drugiemu większość zgroma-
dzonych postanowiła powierzyć to
zadanie. Członkami Rady Sołeckiej
zostali: Krzysztof Stephan,Roman Bartkowiak JolantaWróblewska. Przewodniczącym
zebrania był burmistrz Stanisław
Glapiak. Witosław

Ze względu na brak sali wiejskiej
zebranie mieszczańcówWitosławia
odbyło się w świetlicy w Popowie.
Przybyli zdecydowali się powierzyć
funkcję sołtysa jak dotczchczasHenrykowi Juskowiakowi. Nikt
więcej nie zdecydował się kandydo-
wać na to stanowisko. Radę So-
łecką w Witosławiu stanowią: JanKurpiewski, Paweł Kraśner i Szy-mon Laskowski. Taką decyzję
podjęło 25 osób z 81 uprawnionych
do głosowania. Zebraniu przewod-
niczył burmistrz Stanisław Glapiak.Wojnowice

W Wojnowicach przebiegiem
spotkania z mieszkańcami kierował
Stanisław Glapiak. Spośród 259
osób uprawnionych do głosowania
w zebraniu udział wzięło 120 osób.
Na funkcję sołtysa przybyli na ze-
branie wysunęli kandydaturę dwóch
osób – Władysława Kowalskiego i
Marii Niezgódki. Decyzją większo-
ści głosów sołtysem został Włady-sław Kowalski. Członkami Rady
Sołeckiej natomiast zostali:Magda-lena Cyka, Renata Duda, RenataŚląska, EwaMatuszak i GrzegorzGolembka.

Kiedy oddawaliśmy gazetę do
druku odbywały się jeszcze dwa
spotkania – w Wolkowie i Ziemni-
cach. O wynikach tych zebrań poin-
formujemy w następnym numerze
„Przeglądu Osieckiego”

ów Rad Sołeckich już za nami.poprzednich kadencjach. Jeślisię o zarządzanie miejscowo-e informacje o przebiegu spot-
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