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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

WYBORY PARLAMENTARNE 2007
Trwa układanie rządu, niebawem nowy
premier Donald Tusk wygłosi swe orędzie. Temat wyborów, jakich dokonaliśmy
21 października, wciąż jeszcze jest żywy
w dyskusjach Polaków. Przed tygodniem
przedstawiliśmy pierwsze, pisane na gorąco komentarze. Dziś pora na spokojne
uzupełnienie tamtych wyników, zaś komentarz do wyborów prezentują przede
wszystkim nasi czytelnicy w ulicznej sondzie.
WYBORY W POLSCE
Znamy już ostateczne i oficjalne wyniki
wyborów do Sejmu i Senatu. Zwyciężyła
Platforma Obywatelska, którą poparło 6,7
mln Polaków – 41,51% gł. Dało to PO 209
mandatów w Sejmie. Na PiS głosowało
5,1 mln. – 32,11% gł. (166 mandatów). Do
parlamentu weszły jeszcze Lewica i Demokraci – 13,15% gł. (53 mandaty) oraz
Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,91% gł.
(31 mandatów). Jednego posła w Sejmie
będzie mieć Mniejszość Niemiecka. Frekwencja, rekordowa w tych wyborach,
wyniosła 53,88%.

- Leszek ALEKSANDRZAK (LiD)
16.508 gł.
- Andrzej GRZYB (PSL)
15.640 gł.
- Maciej ORZECHOWSKI (PO)
14.940 gł.
- Andrzej DERA (PiS)
13.190 gł.
- Witold SITARZ (PO)
11.328 gł.
- Wiesław SZCZEPAŃSKI (LiD)
10.579 gł.
- Józef RACKI (PSL)
4.833 gł.
SENATOROWIE RP
Wybraliśmy też
100 senatorów. Aż
60 spośród nich
to osoby reprezentujące PO, a
39 desygnowało
PiS. Były premier
Włodzimierz Cimoszewicz wszedł
do Senatu jako seM. Witczak
nator niezależny.
Przypomnijmy, że
z okręgu kaliskiego wybraliśmy następujących senatorów: Małgorzatę ADAMCZAK (PO) – 138.582 gł., Mariusza WITCZAKA (PO) – 123.876 gł., Piotra KALETĘ
(PiS) – 88.977 gł. Z tej trójki tylko M. Witczak ponownie zasiądzie w Senacie RP.

DO SEJMU Z OKRĘGU KALISKIEGO
W interesującym nas z racji wyborów
okręgu kaliskim (nr 36) zwycięskie ugrupowania otrzymały odpowiednio: PO –
38,59% gł., PiS – 26,48% gł., LiD – 16,89%
gł. i PSL – 13,40%
gł. Frekwencja,
GŁOSY NA KANDYDATÓW Z POWIATU
nieco niższa niż
OSTRZESZOWSKIEGO
w kraju, wyniosła
/okręg kaliski – nr 36/
50,91%.
Z okręgu kaliskiego mandat
kandydat
poselski otrzymali następujący
Andrzej GRZYB (PSL)
kandydaci:
R. Grupiński
- Rafał GRUPIŃSKI (PO)
26.944 gł.
- Wojciech ZIEMNIAK (PO)
26.623 gł.
- Jan DZIEDZICZAK (PiS)
24.809 gł.
- Jarosław URBANIAK (PO)
19.788 gł.
- Adam ROGACKI (PiS)
17.206 gł.
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Na pewno o sukcesie może mówić
A. Grzyb. Nie tylko ponownie zasiądzie
w ławach sejmowych, ale jego poparcie
wzrosło niemal podwójnie (przed dwoma laty zdobył 7.986 gł.). Drugi na naszej
liście A. Manikowski również dość znaczgłosy

% głosów na listę

15.640 gł.

(30,22%)

Andrzej MANIKOWSKI (PiS)

1.301 gł.

(1,27%)

Arkadiusz SUCHANECKI (LiD)

1.187 gł.

(1,81%)

Rafał KUBIAK (PiS)

927 gł.

(0,90%)

Bożena SITEK (PSL)

826 gł.

(1,59%)

Jacek IBRON (Samoobrona)

512 gł.

(6,06%)

Zbigniew BRONISZEWSKI (PiS)

498 gł.

(0,48%)

Rafał SKOCZYLAS (LPR)

429 gł.

(8,85%)

Paweł ZASIADCZYK (PO)

365 gł.

(0,24%)

Elżbieta GRZYWNA (Samoobrona)

115 gł.

(1,36%)

SONDA CZASU
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nie powiększył
swój elektorat
(poprzednio
583 gł.). Umiarkowany sukces
odniósł A. Suchanecki, zdobywając o blisko
500 głosów więA. Grzyb
cej niż G. Jaszczyk, reprezentująca lewicę w poprzednich wyborach.
Do przegranych
zaliczyć trzeba
R.
Skoczylasa
i J. Ibrona, reprezentujących
jeszcze bardziej
przegrane partie.
Skoczylas
przed dwoma
laty o mało nie
A. Manikowski
wszedł do Se-

KOMENTARZ DO WYBORÓW
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natu, zaś Ibron
w wyborach do
Sejmu zdobył
wówczas
niemal cztery razy
więcej głosów
(1.939). Skompromitował się
P.
Zasiadczyk,
A. Suchanecki
zostając „czerwoną latarnią”
listy PO. Czy naprawdę ostrzeszowskiej
Platformy nie stać było na mniej przypadkowych kandydatów? Inni na miarę
własnych nadziei i oczekiwań sympatyków, a także prowadzonej przez siebie
kampanii, która niemal u wszystkich
była bardzo mizerna. Dziś niestety bez
marketingowych zabiegów nie ma co
marzyć o dobrym wyniku wyborczym.
K. Juszczak

Rozmawiaã K. Juszczak
Fot. â. Ćmiatacz

PIOTR PALAT

MARIAN KRÓLIKOWSKI

HALINA WAWRZYNIAK

LESZEK HARABASZ

JOANNA KRZYŻOSTANIAK

mechanik samochodowy

murarz

technolog żywienia

bezrobotny

działalność handlowa

Z wyników wyborów jestem
zadowolony – głosowałem na PO i
mam satysfakcję, że nowy rząd będzie
tworzony przez tę partię. Myślę, że
koalicja z PSL-em, do której trwają
przymiarki, powinna być w porządku.
Oczekiwania moje dotyczą całokształtu
rządu, bo nie jest dobrze, skoro dużo
ludzi wyjeżdża za granicę. Wiadomo,
że wszystko wiąże się z zarobkami,
bo pieniądze decydują, czy ludzie
pracują tu, czy szukają pracy gdzie
indziej. Na sprawach politycznych
typu CBA mi nie zależy, chodzi o rynek,
o gospodarkę. Rozumiem jednak, że
efektów działań tego rządu tu u nas
zbyt szybko nie odczujemy. Wracając
do wyborów – spodziewałem się, że
w naszym powiecie Platforma uzyska
lepszy wynik. W sumie nawet nie znam
tutejszych liderów, ale mają teraz
szansę się pokazać.

Cieszyć się nie ma z czego, bo to tylko
jest zmiana krzeseł i nazwisk – nic więcej.
Ludzie się zmienili, ale rządzenie pozostanie takie samo. Najbardziej chciałbym,
żeby zmieniło się coś w służbie zdrowia.
Religa był może dosyć dobrym ministrem,
ale efektów tego nie odczuwamy. Przez 40
lat wykonywałem swą robotę jak najlepiej i
tak też powinno być w rządzie. Jeśli jestem
za coś odpowiedzialny, to trzeba się z tych
obowiązków wywiązywać. Uważam, że
Tusk nie powinien być premierem, podoba
mi się Komorowski i widziałbym go w tej
roli. Głosowałem na PSL i myślę, że koalicja
z tą partią będzie dobra.. Jak najbardziej widziałbym w nowym rządzie posła Grzyba.
Podoba mi się i szkoda, że już wcześniej nie
trafił do rządu. Mógłby być np. ministrem
gospodarki albo rolnictwa – zna się na tych
sprawach i umie podejść do ludzi. Przyniósłby trochę pożytku naszemu terenowi,
wstydu na pewno by nie zrobił.

Raczej jestem zadowolona. Kto będzie, to
będzie – ktoś musi rządzić. Odnośnie wyborów nie miałam oczekiwań ani faworytów,
ale liczyłam, że jakaś zmiana się dokona, bo
wyczuwało się, że ludzie tego chcą. Myślę,
że Platforma będzie rządzić w koalicji, sami
za wiele tam nie uczynią, a w koalicji łatwiej.
Uważam, że dogadają się z PSL-em. Premierem pewnie będzie Tusk – dużo obiecał i teraz powinien to realizować. Chciałabym, żeby
tak rządzono, aby mój mąż nie musiał poniewierać się za granicą, ale mógł pracować na
miejscu. Niech wzrosną płace, bo rozłąka z
powodów ekonomicznych nie jest dobra.
Nie mówię o dużych majątkach, tylko żeby
godnie żyć. Nowy rząd mógłby też kontynuować walkę z nadużyciami i przestępczością,
jak robił to Ziobro. Trochę to ukróciło bezkarność. Na razie mam taką satysfakcję, że
ugrupowanie, na które głosowałam weszło
do sejmu, a jak będzie później – zobaczymy.

Na wyborach byłem, wybrałem tę partię,
której wybór uważałem za słuszny, a mianowicie Platformę Obywatelską. Zdawało
mi się, że tak będzie najlepiej. Oczywiście
wolałbym, żeby Platforma rządziła sama,
ale przy tej liczbie mandatów raczej się nie
uda. Przyznam, że nie zastanawiałem się, z
kim PO mogłaby się układać, ale na pewno
nie z Giertychem i Lepperem, zresztą ich
tak nie ma w Sejmie. Wobec powstającego rządu miałbym wiele oczekiwań, lecz
nie wszystkie marzenia są do spełnienia.
Chciałbym jednak, by rolnikowi żyło się
troszkę lżej, by człowiekowi, który jak ja ma
ośmioro dzieci, czyli rodzinie wielodzietnej, też było trochę lżej. To są naprawdę
podstawowe rzeczy. Wierzę, że nowy rząd
rzeczywiście pomoże tym potrzebującym,
a kierować nim powinien Donald Tusk. Na
ministrów nie zaproponuję nikogo. Ogólnie wyborami jestem usatysfakcjonowany.

Najbardziej jestem zadowolona z tego,
że była bardzo wysoka frekwencja. Należy
się cieszyć, że wyborami zainteresowali
się młodzi ludzie. Jestem zadowolona też
i dlatego, że głosowałam na PO i ta partia wygrała. Po nowym rządzie oczekuję
przede wszystkim, że będzie rządził tak,
byśmy mieli mniej powodów do wstydu
– bardziej kulturalnie. Niestety, za granicą
nie byliśmy dobrze postrzegani. Dochodziły do nas takie głosy, że w wielu przypadkach Polacy będący za granicą musieli
się wstydzić, że są z Polski. Teraz przynajmniej zmieni się wizerunek. Były też dobre rzeczy: spadło bezrobocie, wzrastają
wynagrodzenia. Tutaj szliśmy w dobrym
kierunku, zaś polityka zagraniczna akurat
nie była mocną stroną tego rządu, podobnie jak wszystko związane z CBA. Mam nadzieję, że to się zmieni, że nie będą wszyscy się tak czuć, jakby byli podsłuchiwani i
śledzeni. Może CBA jest nawet potrzebne
– nie wiem, zatem nie opowiadam się za
zlikwidowaniem tej instytucji, może wystarczy zmienić sposób działania..

