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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.

ANDRZEJ DUDA NOWYM PREZYDENTEM!

POLSKA ZA ZMIANAMI, w Ostrzeszowie bez zmian
Dokończenie ze str. 1.

Zwycięstwo B. Komorowskiego na ziemi ostrzeszowskiej to głównie zasługa mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów oraz gminy Kobyla Góra. To właśnie w Kobylej Górze ustępujący prezydent
uzyskał największe poparcie (57,63 %). W Ostrzeszowie jego przewaga była mniej zdecydowana. Uzyskał on głosy 5595 wyborców (56,88 %), gdy tymczasem na A. Dudę głosowały 4242 osoby (43,12 %). Za to prezydent-elekt odniósł zwycięstwo, również
podobnie jak przed dwoma tygodniami, we wszystkich pozostałych gminach naszego powiatu. Najbardziej zdecydowanie wygrał
w gm. Czajków (59,92 %) oraz mieście i gminie Mikstat (59,81 %).
Oto wyniki II tury wyborów prezydenckich uzyskane w poszczególnych gminach powiatu ostrzeszowskiego:
MiG OSTRZESZÓW
Andrzej DUDA
Bronisław KOMOROWSKI

(frekwencja: 53,16 %)
4.242 gł. (43,12 %) (I tura - 2.452 gł.)
5.595 gł. (56,88 %) (I tura - 3.415 gł.)

Niemal we wszystkich punktach wyborczych w MiG Ostrzeszów
wygrywał B. Komorowski. Za to A. Duda odniósł sukces w OKW 3,
mieszczącej się w LO, gdzie padł rekord frekwencji w Ostrzeszowie (58,75%). Otrzymał tam 420 głosów - o 31 więcej niż urzędujący prezydent. Kandydat PiS zwyciężył także we wsi Kochłowy, a
także w szpitalu i DPS Kochłowy.
MiG GRABÓW NAD PROSNĄ (frekwencja: 52,34 %)
Andrzej DUDA
1.719 gł. (53,87 %) (I tura - 928 gł.)
Bronisław KOMOROWSKI
1.472 gł. (46,13 %) (I tura - 905 gł.)
W całej gminie wygrał A. Duda, jednakże w samym Grabowie oraz w Giżycach zwyciężył Komorowski.

kiem kolportera

MiG MIKSTAT
Andrzej DUDA
Bronisław KOMOROWSKI

(frekwencja: 47,92 %)
1.393 gł. (59,81 %) (I tura - 802 gł.)
936 gł. (40,19 %) (I tura - 575 gł.)

We wszystkich komisjach obwodowych MiG Mikstat zwyciężył Andrzej
Duda.
Gm. DORUCHÓW
Andrzej DUDA
Bronisław KOMOROWSKI

(frekwencja: 52,34 %)
1.086 gł. (51,15 %) (I tura - 650 gł.)
1.037 gł. (48,85 %) (I tura - 590 gł.)

Bardzo zacięta rywalizacja w gm. Doruchów zakończyła się zwycięstwem A. Dudy, który o 49 głosów wyprzedził ustępującego prezydenta. Sukces ten zawdzięcza mieszkańcom głosującym w obwodach wyborczych w Morawinie, Torzeńcu i Godziętowach. W samym Doruchowie, w obu obwodach wyborczych, wygrał B. Komorowski.
Gm. KOBYLA GÓRA
Andrzej DUDA
Bronisław KOMOROWSKI

(frekwencja: 53,68 %)
1.074 gł. (42,37 %) (I tura - 587 gł.)
1.461 gł. (57,63 %) (I tura - 924 gł.)

Tak jak przed dwoma tygodniami w gminie Kobyla Góra wygrał B. Komorowski, jednakże w trzech obwodach - w Ignacowie, Ligocie i Marcinkach, górą był A. Duda.
Gm. KRASZEWICE
Andrzej DUDA
Bronisław KOMOROWSKI

(frekwencja: 50,42 %)
716 gł. (51,03 %) (I tura - 405 gł.)
687 gł. (48,97 %) (I tura - 387 gł.)

W Kraszewicach oraz w Rencie przewagę uzyskał ustępujący prezydent, ale głosy zwolenników A. Dudy w Kuźnicy Grabowskiej przesądziły o jego sukcesie w całej gminie.
Gm. CZAJKÓW
Andrzej DUDA
Bronisław KOMOROWSKI

(frekwencja: 48,91 %)
595 gł. (59,92 %) (I tura - 312 gł.)
398 gł. (40,08 %) (I tura - 238 gł.)

Warto z satysfakcją odnotować, że podobnie jak w całej Polsce,
także i u nas frekwencja zdecydowanie wzrosła. Największa była
w gm. Kobyla Góra (53,68 %), zaś najmniej osób poszło do głosowania w MiG Mikstat (47,92%). W Ostrzeszowie, gdzie do urn poszło blisko 10 tys. wyborców, frekwencja wyniosła 53,16 %, a w
całym powiecie była nieco niższa - 52,05 %. Jak widać, do frekwencji ogólnopolskiej, która wyniosła 55.50 %, trochę nam brakuje.
***
- Wygrana Dudy daje nadzieję na dialog społeczny i lepszą Polskę.
Osobiście jestem zawiedziony PO. Kiedyś na nich głosowałem, ale
nigdy więcej. Zbyt dużo było obłudy, buty, niespełnionych obietnic.
Dużej części społeczeństwa żyje się gorzej.
To jedna z wypowiedzi zwykłego wyborcy, na jaką trafiłem w Internecie. Tak chyba uważa wielu Polaków. To prawda, że nie ma
wśród nich byłych prezydentów, byłych ministrów spraw zagranicznych i większości celebrytów czy ludzi mediów. Nie ma, bo
im na pewno żyje się dobrze i żaden z nich o zmianach nawet nie
chce słyszeć. Można być pewnym, że oni nadal pozostaną głusi na niedostatki zwykłych obywateli. Ale to właśnie „zwyczajni”
wyborcy, głównie z wiosek i małych miasteczek, wynieśli Andrzeja Dudę do godności prezydenta, oczekując, że będzie to prezydentura otwarta na takich jak oni - często oszukiwanych, pogardzanych ludzi. Przed prezydentem-elektem niezwykle trudne zadanie, by tym oczekiwaniom sprostać. Gdy zacznie wprowadzać
obiecane zmiany, kiedy uda mu się zasypać podziały między rodakami, wtedy dopiero będzie można tak naprawdę mówić o wielkim
sukcesie wyborczym człowieka, o którym kilka miesięcy temu nikt
nie słyszał. Dopiero wówczas też radość wyborczego wieczoru nie
przemieni się w gorycz zawiedzionych nadziei.
K. Juszczak

Białe zebry

Komunijne bombonierki
ze spirytusem

Kościelna wieża do remontu

Rozpoczął się remont wieży kościoła Chrystusa Króla.
Prace potrwają kilka miesięcy, bo też wiele jest do zrobienia.

W Ostrzeszowie dobiega końca wiosenne malowanie
pasów.
- Jeszcze tylko kilka ulic i kończymy malowanie zapewnia Szymon Kubiak, którego firma wykonuje te
prace. Zatem wszystkie zebry powinny być śnieżnobiałe,
ale tak nie jest. Powód - wzmożony ruch samochodów,
które skutecznie „wbijają” farbę w asfalt.

Siostry syjamskie

W dzień targowy w Ostrzeszowie

W okolicach stawu przy ul. Pogodnej, splotły się,
a nawet zrosły konary dwóch topoli. Czytelnik, który
nadesłał nam zdjęcia ukazujące ten „cud natury”, wyraża
obawę, czy aby siostrzane topole nie podzielą losu wielu
drzew przy tej ulicy i nie pójdą pod… piłę.

W obu obwodach - w Czajkowie i Mielcuchach - zwyciężył Duda.

Ścisk, tłok i nerwy...

Czas pierwszych komunii to także
dobry czas dla handlowców. Jak świeże
bułeczki idą laptopy, komputery, rowery
i inne, często bardzo wymyślne i drogie
sprzęty, którymi zawsze ponad miarę
obdarowujemy dzieci pierwszokomunijne. Ale pierwsze komunie to nie
tylko drogie prezenty, to także „złoty
czas” dla sklepów spożywczych. Czekolady i bombonierki to towar, bez którego nikt z gości po prostu na komunię
nie pójdzie. Częstą praktyką producenest zakłatów tych rarytasów jest
danie na dotychczasowe opakowanie
dodatkowego, okazjonalnego kartonika.
Dotyczy to zresztą nie
tylko komunii, kiedy to
bombonierka „przywdziewa” szatkę z białych
lilii, przyozdobionych złotą monstrancją bądź wizerunkiem pierwszokomunijnego dziecka. Na Boże Narodzenie
na opakowaniach bombonierek pojawia
się świąteczny pejzaż bądź gwiazdor,
na walentynki są różowe serduszka,
itp. Są to ładne okazjonalne ozdobniki, podobające się klientom, jest tylko
małe ale…
- Jak można - pyta jedna z czytelniczek - ubierać w komunijne opakowanie bombonierki zawierające wśród
składników alkohol? To naigrawanie się
z ludzi, bo przecież te „białe” bombonierki są kupowane dla dzieci pierwszokomunijnych, a nie dla ich matek czy
ojców.
Owszem, na opakowaniu bombonierki jest maleńkimi literkami podany
zestaw składników, a wśród nich spi-

I r y tac je

rytus, lecz przecież
nikt z kupujących
tego nie czyta, zaś
bi ł przygotowane
t
białe,
na I komunię opakowanie dodatkowo „usypia” czujność
kupującego, który jest przekonany, że
to bombonierka dla dzieci. Co ciekawe,
to właśnie same dzieci, które zostały
obdarowane tym prezentem, zwróciły
uwagę dorosłym, że cukierki z bombonierki mają dziwny smak. Wtedy
dopiero okazało się, co jest tego przyczyną. Zapewne wśród obdarowanych
były też takie dzieci, którym cukierki
zasmakowały, a ich rodzice nie widzą
w tym nic zdrożnego, podobnie jak producent tych łakoci. Wszak komunie
dobiegają końca, więc za chwilę białe
lilie zostaną zastąpione czerwonymi
różami i wszystko będzie w porządku.
Jednakże, naszym zdaniem, podobnie jak czytelniczki, która zwróciła na
to uwagę, jest to po prostu oszustwo
i naciąganie klientów.
K.J.

