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Wybory sołeckie
W marcu w gminie Osieczna odbyły się wybory sołeckie. W każdej miejscowości miesz-
kańcy wsi i miasta Osieczna spotykali się na zebraniach i wybierali spośród siebie soł-
tysa oraz członków rad sołeckich.

Pierwsze zebranie odbyło się
w Dobramyśli - po raz pierwszy w
miejscowej świetlicy. Na spotkanie
przyszły 42 osoby - spośród 108
uprawnionych do głosowania. Je-
dyną kandydatką na sprawowanie
funkcji sołtysa była Henryka Paw-
lak, która uzyskała zdecydowane
poparcie. Do rady sołeckiej wy-
brano: Violettę Wierzbińską, Beatę
Kowalską i Władysławę Kmiecik. 

W Drzeczkowie do świetlicy
przybyło 56 osób z 177 uprawnio-
nych do głosowania. Wyłoniono
dwóch kandydatów na sołtysów -
Włodzimierza Barczyńskiego i

Leszka Barczyńskiego. Większe
poparcie uzyskał Leszek Barczyń-
ski. W jego działalności wspoma-

gać go będą: Agnieszka Smektała,
Genowefa Woźniak, Genowefa
Mateusiak, Szymon Kurz.

We Frankowie na zebranie

przyszło 25 osób z 97 uprawnio-
nych do głosowania. Jedyną zgło-
szoną kandydatką na

sprawowanie funkcji sołtysa była
Paulina Leciejewska. Do rady so-

łeckiej wybrano: Renatę Lirę, An-
drzeja Pawlika, Helenę Homską.

W Grodzisku zebranie wybor-

cze odbyło się w świetlicy, do któ-
rej przybyło 157 osób.

Uprawnionych do głosowania jest
497 osób. Zgłoszono dwóch kan-
dydatów na sołtysów: Stanisława
Prałata i Ewę Pietraszewską.
Większe poparcie uzyskała Ewa
Pietraszewska, która została wy-
brana sołtysem Grodziska. W ra-

dzie sołeckiej zasiedli: Katarzyna
Szczepaniak, Monika Maćkowiak,
Piotr Stachowiak, Mirosław Ko-
nopka, Donata Prałat i Anna Bo-
rowska.

Prawie 1/3 mieszkańców Je-
ziorek, bo 32 osoby z 99 upraw-
nionych przybyła na zebranie

wyborcze. Sołtysem został Marcin

Ciesielski, który był jedynym kan-

dydatem. W skład rady sołeckiej
wchodzą: Beata Motek, Janusz

Dudziak, Marzena Piwońska.
W Kąkolewie jest najwięcej

osób uprawnionych do głosowa-
nia, bo aż 2064 osoby. Na zebra-
nie przyszły 183 osoby, które
wyłoniły spośród siebie jednego
kandydata na sołtysa. Został nim
Piotr Jankowski. W jego pracy

wspomagać go będą: Henryk Sie-
pak, Sławomir Kosmalski, Miro-

sław Forszpaniak, Mirosław
Glapiak, Ireneusz Mikołajczak, Ju-

styna Katarzyńska, Halina Bartko-
wiak. 

W Kątach na zebranie przy-

były 52 osoby z 340, które mają
prawo do głosowania. Sołtysem
został jedyny wyłoniony kandydat
- Jan Olejnik, natomiast w skład
rady sołeckiej wchodzą: Tomasz

Andrzejewski, Andrzej Smyślny,
Jolanta Niwczyk, Lucyna Kmiecik,

Mirosława Borowska.
W zebraniu wyborczymi wsi

Kleszczewo uczestniczyło 28

osób z 74 osób uprawnionych.

Stuprocentowe poparcie otrzymał
sołtys Kazimierz Kolańczyk. W
skład rady sołeckiej weszli: Marek

Apolinarski, Roman Wawrzyniak i

Józef Marciniak.

Wysoką frekwencją cieszyło
się zebranie w Łoniewie. Na 223
osoby uprawnione do głosowania
przybyły aż 92 osoby. Zgłoszono
dwóch kandydatów na sprawowa-

nie funkcji sołtysa - Małgorzatę
Kowalską i Remigiusza Przybyl-

skiego. I to właśnie dotychcza-
sowy sołtys - Remigiusz

Przybylski uzyskał większe popar-
cie zgromadzonych. Do rady so-

łeckiej wybrano: Stanisława
Skrobałę, Honoratę Lester, Fran-
ciszka Domagałę i Jolantę Pa-
włowską. 

W Miąskowie na zebranie

przybyły 22 osoby z 64 uprawnio-
nych. Jedyną kandydatką na spra-
wowanie funkcji sołtysa była
dotychczasowa pani sołtys Maria

Dekarz. Do rady sołeckiej wy-
brano: Teodora Biernaczyka, Mie-

czysława Kaczmarka, Magdalenę
Roszak.

Na zebranie w Osiecznej przy-
było 75 osób, a uprawnionych do
głosowania jest 1834. Jedynym
kandydatem, który od lat nie-

zmiennie sprawuje funkcję prze-

dzińskiego i Andrzeja Michałow-
skiego, zgłoszono na zebraniu wy-
borczym w Świerczynie, gdzie
przybyło 113 z 722 uprawnionych
do głosowania osób. Największą
liczbę głosów uzyskał Adam Paw-

licki i to on został sołtysem. Do

rady sołeckiej wybrani zostali:
Przemysław Skowronek, Bogu-
sław Maćkowiak, Piotr Jagodziń-
ski, Zofia Biała, Zbigniew Demski,

Andrzej Smektała.
Na zebranie w Trzebani przy-

szło 21 osób z 42 uprawnionych

wodniczącego Zarządu Osiedla
był Zbigniew Włodarczak. W jego

pracach pomagać mu będą: Bog-
dan Nowakowski, Halina Ce-

giełka, Jakub Kolberg, Bogumiła
Buchowska, Janusz Jeske, Hiero-

nim Majewski i Kazimierz Boro-

wiak - którzy tworzą Zarząd
Osiedla.

W Popowie Wonieskim w ze-

braniu uczestniczyło 41 osób z
179 uprawnionych. Sołtysem wsi

została jedyna zgłoszona kandy-
datka - Krystyna Krajewska. Do

rady sołeckiej wybrano: Roberta
Kuberę, Piotra Krauze, Monikę Ję-
drzejczak i Arkadiusza Umiń-
skiego.

Trzech kandydatów na sołtysa
- Adama Pawlickiego, Piotra Jago-

do głosowania. Sołtysem została
jedyna kandydatka - Jolanta

Wróblewska. Do rady sołeckiej na-
tomiast wybrano: Krzysztofa Step-

hana, Danutę Juśkowiak i Annę
Hałusek.

W Wolkowie 43 osoby z 78

uprawnionych decydowało o tym,

kto będzie rządził wsią. Jedynym
kandydatem na sołtysa był Paweł
Kraśner.  W skład rady sołeckiej
weszli: Ilona Kędziora, Marek Ja-

różek, Kinga Dudziak.
Kiedy oddawaliśmy gazetę do

druku przed nami były jeszcze trzy
zebrania - w Wojnowicach, Wolko-

wie i Ziemnicach O wynikach tych

wyborów poinformujemy w na-

stępnym numerze "Przeglądu
Osieckiego". 


