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Ilu nas głosowało
W październiku odbyły się

wybory do Sejmu i Senatu RP.
Poprzedziła je kampania wy-
borcza. Dodatkową zachętą do
pójścia mieszkańców naszej
gminy do urn były zorganizo-
wane w Drzeczkowie prawy-
bory i bezpośrednie spotkanie
z politykami. Przekonało to
mniej niż połowę uprawnio-
nych do głosowania. W nie-
dzielę 9 października 40,84%
osób uprawnionych do głoso-
wania w naszej gminie posta-
wiło krzyżyki przy nazwisku
wybranych przez siebie osób.
W tym dniu z prawa do głoso-
wania skorzystały więc 2864
osoby spośród 7013. Najwyż-
szą frekwencją może się po-
chwalić obwód nr 1
obejmujący Osieczną, leśni-
czówkę Łoniewo, Jeziorki,
Trzebanię i Berdychowo. Z
1919 osób uprawnionych do
głosowania przystąpiły 1003
osoby, to jest 52,27 %. W ob-
wodzie nr 2 obejmującym Ką-
kolewo z cegielnią,
leśniczówką i Nadleśnictwem
Karczma Borowa z prawa do
głosowania skorzystało
40,94% wyborców to jest 801
z 1954 uprawnionych do gło-
sowania. W obwodzie 3., gdzie
głosowali mieszkańcy Dobra-
myśli, Frankowa, Grodziska i
Łoniewa frekwencja wyniosła
33,51%, bowiem swój głos od-
dały 303 z 904 osób uprawnio-
nych do głosowania. Obwód nr
4, do którego należą miesz-
kańcy Drzeczkowa, Popowa
Wonieskiego, Witosławia, Woj-
nowic, Wolkowa, Nowego Wol-
kowa, Kopaniny i Adamowa
wykazał się trzecią pod wzglę-
dem wielkości frekwencją. Z
prawa do głosowania skorzys-
tały 293 osoby spośród 787, to
jest 37,23%. Obwód nr 5 obej-
mujący Kąty, Maciejewo,
Świerczynę, Kleszczewo,
Chmielkowo, Miąskowo, Ziem-
nice, Górkę i Ustronie liczy
1449 osób uprawnionych, do
głosowania przystąpiło 32,02%
to jest 464 osoby.
Jak na prawyborach
W gminie Osieczna, podob-

Wybraliśmy posłówi senatorów
nie jak w kraju i powiecie lesz-
czyńskim największe poparcie
uzyskała Platforma Obywatel-
ska - 38,32% to jest 1025 gło-
sów. Prawo i Sprawiedliwość
zyskało 21,68% poparcia czyli
580 głosów. Dalsze wyniki
przedstawiają się następująco:
Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej – 13,87% - 371 głosów,
Ruch Palikota – 12,30% - 329
głosów, Polskie Stronnictwo
Ludowe – 9,76 % - 261 gło-
sów, Nowa Prawica – Janusz
Korwin Mikke – 2,02% - 54
głosy, Polska Jest Najważniej-
sza – 1,46% - 39 głosów, Pol-
ska Partia Pracy – Sierpieńʼ80
– 0,60% - 16 głosów.
Do Sejmu
Największym poparciem

wśród mieszkańców gminy
Osieczna w wyborach do
Sejmu RP cieszył się Łukasz
Borowiak. Uzyskał u nas 414
głosów. Zaraz po nim był Jan
Dziedziczak z 305 głosami,
dalej Wojciech Ziemniak z 296
głosami, Wiesław Szczepań-
ski, który otrzymał 261 głosów
i Małgorzata Adamczak - 120
głosów.
Do Senatu
W wyborach do Senatu RP

największe poparcie w naszej
gminie uzyskał Marian Pośled-
nik – 755 głosów, to jest
27,48%. Edmund Klich otrzy-
mał 613 głosów czyli 22,32%.
547 głosów i 19,91% poparcia
zdobyła Elżbieta Barys. Maciej
Wiśniewski uzyskał 401 gło-
sów – 14,60%. Zdzisław Mać-
kowiak otrzymał 312 głosów –
11,36%, natomiast Grażyna
Głuszak dostała 119 głosów –
4,33%.
Posłami z naszego

okręgu zostali: Małgorzata
Adamczak, Leszek Aleksan-
drzak, Łukasz Borowiak, An-
drzej Dera, Jan Dziedziczak,
Krzysztof Kłosowski, Maciej
Orzechowski, Adam Ro-
gacki, Józef Racki, Piotr Wal-
kowski, Mariusz Witczak,
Wojciech Ziemniak, senato-
rem: Marian Poślednik

Ci, którzy uczestniczyli w pikniku przedwyborczym mieli okazję
przekonać się jak piękne jest Drzeczkowo z pałacem, przypała-
cowymi zabudowaniami i parkiem odkrywającym coraz więcej
uroku. Wrażenie robił iście górski wodospad i wyremontowane
mauzoleum. Kto nie widział, niech żałuje!


