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WYBORY DO SENATU 

Senatorem w okręgu wyborczym nr 95 wybrany został Łukasz MIKOŁAJCZYK (PiS)

WYNIKI GŁOSOWANIA NA SENATORA W OKRĘGU NR 95

(powiat ostrzeszowski, ostrowski, kępiński, krotoszyński):

1. Łukasz Mikołajczyk (PiS) – 46.949 głosów (36,68 %)

2. Przemysław Krzysztofiak (PO) – 43.694 głosy (34,14%)

3. Paweł Błaszczyk (PSL) – 22.476 głosów (17,56%)

4. Alojzy Motylewski (niezależny) – 14.861 głosów (11,61%)

ZDJĘCIE 2

FREKWENCJA

Frekwencja na naszym terenie wyniosła 47,4% i tradycyjnie już była nieznacznie niższa od

średniej  ogólnopolskiej.  Najwyższą  frekwencję  odnotowano  w Obwodowej  Komisji

Wyborczej  Nr 3 w Ostrzeszowie (Liceum Ogólnokształcące im. Marii  Skłodowskiej-Curie)  -

54,05%, a najniższą w Obwodowej Komisji Wyborczej w Szklarce Przygodzickiej - 35,23%. 

Generalnie  frekwencja  w samym  mieście  Ostrzeszów  (51,58%)  była  znacząco  wyższa  niż

w miejscowościach wiejskich na terenie naszej gminy (40,84%). 

ZDJĘCIE 3

„ELEKTRONICZNY DZIELNICOWY”
Dwa laptopy marki „LENOVO” Burmistrz MiG 

Ostrzeszów Mariusz Witek w obecności Przewod-
niczącego RM Ostrzeszów Edwarda Skrzypka oraz 
Pełnomocnika Burmistrza MiG do spraw Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych Zygmunta Kuśnier-
czyka wręczył na ręce Komendanta Powiatowego 
Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusza Bieńka. Uro-
czyste wręczenie laptopów odbyło się w poniedziałek 
(19.10.2015 r.) w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w  Ostrzeszowie. Nowy sprzęt docelowo zostanie 
przeznaczony do pracy w Rewirze Dzielnicowych KPP 
w Ostrzeszowie, gdzie w  najbliższej przyszłości kom-
putery zostaną podłączone do interentu. „Elektronicz-

ny dzielnicowy” to nowa forma kontaktu dzielnico-
wego z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dzięki 
tej formie mieszkańcy gminy Ostrzeszów będą mogli 
bezpośrednio, za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej kontaktować się ze swoim dzielnicowym.

ZAMKNĄ DROGĘ POD WIADUKTEM
Firma PORR Polska Construction S.A. prowadząca prace związane 

z polepszeniem jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 

technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów 

INFORMUJE O ZAMKNIĘCIU DROGI POD WIADUKTEM KOLE-

JOWYM W CIĄGU DROGI GMINNEJ w miejscowości Ostrzeszów 

– ul. MOSTOWA od dnia 03.11.2015 r. od godz. 7:00 do dnia 

10.11.2015 r. do godz. 24:00 w związku z robotami na wiadukcie.

INFORMACJA
Wpłaty za IV kwartał 2015 roku:

- podatku od nieruchomości
- podatku rolnego
- podatku leśnego 

- opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi

przyjmowane będą dodatkowo 
w pokoju nr 1  

Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
/KASA PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM/

w dniach 9-13 listopada 2015 r.
w godzinach 8:00–14:00


