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ANDRZEJ DUDA NOWYM PREZYDENTEM!
POLSKA ZA ZMIANAMI, w Ostrzeszowie bez zmian
waga Komorowskiego nad Dudą była
tym razem mniejsza niż w I turze, co
oznacza, że to Duda przejął więcej

Marek Nowiński prezesem
Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia

W demokratycznych wyborach
tak już jest, że kiedy jedni się cieszą,inni ocierają ukradkiem łzy. W
niedzielny wieczór wyborczy okazało się, że to wyborcy Andrzeja
Dudy będą się radować. Popierany
przez PiS kandydat według danych
z większości okręgów wyborczych,
uzyskał 52,46 % poparcia, podczas
gdy ustępujący prezydent Bronisław Komorowski przekonał do siebie 48,54 % wyborców.
W swoim pierwszym wystąpieniu,
zaraz po ogłoszeniu sondażowych
wyników wyborów Andrzej Duda
podkreślił, że będzie chciał być prezydentem wszystkich Polaków.
- Chociaż w demokracji różnimy
się w poglądach, to przede wszystkim wspólnotę buduje wzajemny szacunek. Chciałbym, żeby po pięciu
latach mojej prezydentury jak najwię-

cej osób mogło mówić, że Duda jest
prezydentem wszystkich Polaków powiedział.
W powiecie ostrzeszowskim,
podobnie jak przed dwoma tygo-

dniami, role nieznacznie się odmieniły. B. Komorowski uzyskał tutaj
11.586 głosów (51,70 %), zaś A.
Dudę poparło 10.825 mieszkańców
naszego powiatu (48,30 %). Prze-

KORUPCYJNA PROPOZYCJA
30 kwietnia na portalu internetowym „Głosu Wielkopolskiego” ukazał się artykuł mówiący o korupcji
wśród aptekarzy. Co gorsza, dotyczy ona osób będących na szczytach
hierarchii aptekarskiej w województwie. Oskarżonym w tej sprawie jest dr
Tadeusz B., stojący na czele Wielkopolskiego Samorządu Aptekarskiego,
który - jak wynika ze śledztwa - przyjął
50 tys. zł od przedsiębiorcy chcącego
otworzyć apteki. Tadeusz B. zapewniał, że pieniądze, których się domaga,
są za korzystną opinię Izby, zezwalającą na otwarcie aptek. Sprawa ujrzała
światło dzienne, ponieważ przedsiębiorca ten poszedł na współpracę
z policją i nagrywał rozmowę z Tadeuszem B., podczas której ustalał on

KTOŚ UWIĘZIŁ
PSA W
SAMOCHODZIE?
- Chcecie mieć dobry temat? usłyszałam w czwartkowy ranek
(21 maja) w słuchawce telefonu.
- Przyjedźcie do Grabowa. Przy
szkole podstawowej stoi zaparkowany samochód, w środku znajduje
się „uwięziony” pies - powiedziała
nasza czytelniczka.
I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale jak wynikało z relacji świadków, zwierzę zamknięte
było w samochodzie kilkanaście
godzin.
Pojechaliśmy. Na miejscu pracowała już policja....
Dokończenie na str. 3.

głosów od wyborców innych kandydatów.
Dokończenie na str. 11.

„warunki łapówki”.
Można powiedzieć - afera łapówkarska, jakich w Polsce, niestety, niemało. Rzecz w tym, że i w naszym
powiecie zrobiło się o tej sprawie głośno, bowiem w całą tę aferę wmieszany został Wojewódzki Inspektor

Farmaceutyczny, a jest nim od stycznia br. pochodzący z Mikstatu - Grzegorz Pakulski. Stąd zainteresowanie
mieszkańców i, adresowane także do
nas pytania, których nie mogliśmy
pozostawić bez odpowiedzi.
Dokończenie na str. 3.

Pochodzący z Ostrzeszowa Marek
NOWIŃSKI został przez Zarząd
Powiatu wytypowany na prezesa tworzącej się spółki handlowej OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA.
Wyboru dokonano spośród sześciu
kandydatów. Byli nimi: obecny dyrektor ZZOZ - Krzysztof Wywrot, a także
była główna księgowa Wieruszowskiego Centrum Zdrowia, zaś ostatnio Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu - Barbara
Skałecka, którzy zgłoszeni zostali już
wcześniej.
Po przedłużeniu terminu zgłoszeń
przybyło czterech kandydatów: Piotr

Karankowski z Kowalewa Pomorskiego, były dyrektor i prezes szpitali
w Gołubiu Dobrzyniu i Bytowie, Artur
Parafiński z Siechnic, były dyrektor administracyjny Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, Jacek
Ibron - były burmistrz MiG Mikstat
oraz wybrany przez zarząd - Marek
Nowiński.
Nowo wybrany prezes ma 60 lat, z
wykształcenia jest ekonomistą. Pełnił
funkcję dyrektora IMG Bank Śląski w
Ostrowie, a obecnie jest dyrektorem
finansowym firmy „Kuźnia” w Ostrowie Wlkp.
K.J.

Kosy STIHL oraz kosiarki
VIKING w atrakcyjnych
pakietach promocji wiosennej
Ostrzeszów, ul. Armii Krajowej 4,
tel. (62) 586-09-68
Przedborów 31, tel. (62) 730-60-54

Zapraszamy

Ty odpoczywasz,

automatyczna kosiarka
VIKING iMow
kosi za Ciebie.
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem
handlowym i przyjedź zobaczyć iMow w akcji.
tel. kom 606 662 541
lub Przedborów 31,
tel. 62 730 60 54, 62 731 94 58
Zapraszamy

