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Śmiertelny wypadek w Szklarce KOMOROWSKI
PREZYDENTEM
- Połowa powiatu za Kaczyńskim

Skrzyżowanie drogi krajowej 25 i
wojewódzkiej 444 w Szklarce Przyg.
należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych miejsc w naszym powiecie.
Tragiczne zdarzenie, do którego
doszło tam w minionym tygodniu, niestety kolejny raz to potwierdza.
Dramat miał miejsce w upalne, środowe popołudnie (30 czerwca). Kierujący mazdą 626 na częstochowskich
numerach, jadąc od strony Czarnegolasu, nie dostosował się do znaku
„stop” i wjechał wprost pod prawidłowo
jadącego od strony Oleśnicy mana z
naczepą, którym kierował mieszkaniec

woj. dolnośląskiego. Osobówka została
silnie uderzona przez duży samochód w
prawy bok i wypadła z jezdni. Na miejscu zginęła 71–letnia pasażerka mazdy
(mieszkanka Międzyrzecza), a 30-letni
kierowca (mieszkaniec Częstochowy) z
licznymi obrażeniami ciała został przewieziony do ostrzeszowskiego szpitala.
Zaraz po zdarzeniu pojawiła się plotka,
że była to matka z synem, jednak policja to zdementowała. 27-letni kierowca
mana nie odniósł obrażeń.
Trudno powiedzieć, co spowodowało,
że kierujący mazdą nie zatrzymał się na
znaku „stop” – zmęczenie, roztargnie-

nie, pośpiech? W przeszłości na tym
skrzyżowaniu dochodziło już do wielu
groźnych zdarzeń drogowych, również
ze skutkiem śmiertelnym. Być może, o
czym już niejednokrotnie pisaliśmy, i co
potwierdzają nasi czytelnicy - kierowcy,
przyczyna tkwi w samym skrzyżowaniu, które, mimo że jest oznakowane, z
jakiegoś powodu często przejeżdża się,
pomijając znak „stop”.
Obecnie trwają tam prace związane
z budową ronda. Miejmy nadzieję, że
rozwiąże ono ostatecznie problem groźnych wypadków w tym miejscu.
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Po najkrótszej, bo ledwie dwumiesięcznej kampanii prezydenckiej, poprzedzonej tragedią smoleńską, Polacy dokonali
wyboru. Prezydentem RP
na najbliższe 5 lat został
BRONISŁAW KOMOROWSKI. Głosowało na niego
52,63% osób biorących
udział w wyborach. Marszalkowi sejmu zwycięstwo nie przyszło łatwo,
gdyż jego rywal do fotela prezydenckiego JAROSŁAW KACZYŃSKI uzyskał
również znaczącą liczbę
47,37% głosów (dane z
95% obwodów). Był nawet moment po przeliczeniu około połowy wszystkich oddanych głosów, że
to prezes PiS wyprzedzał
minimalnie swego kontrkandydata. Niespodzianki czas gdy w I turze głoso- ta sama liczba.
(Dokończenie na str. 4.)
jednak nie było, faworyzo- wało nas 49,56% - niemal
wany w sondażach Komo- Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce
rowski, zwyciężył w prezydenckim wyścigu. On
też okazał się zwycięzcą w
większości województw, w
tym w Wielkopolsce, gdzie
zdobył znaczącą liczbę
60,62% głosów.
Mówi się, że wybory podzieliły Polskę mniej więcej
wzdłuż Wisły – na Polskę
południowo-wschodnią,
będącą matecznikiem Kaczyńskiego i północnozachodnio-centralną, zamieszkiwaną w większości
przez wyborców Komorowskiego. Druga tura wyborów potwierdziła ten podział, ale on – co ciekawe –
istnieje również w naszym
powiecie. U nas także mamy dwie gminy „zachodnie” – Ostrzeszów i Kobyla
Góra, w których wygrywa
Komorowski oraz pozostałe pięć gmin „należących”
do Kaczyńskiego. Największe poparcie otrzymał w
Czajkowie (63,20%) i w
Mikstacie (61,80%), a i w
Wyniki wyborów prezydenckich
pozostałych gminach przew powiecie ostrzeszowskim
kroczyło ono 55%. Wygląda więc na to, że o zwycięstwie Komorowskiego w
powiecie ostrzeszowskim
przesądzili
mieszkańcy
Ostrzeszowa, których liczba przy urnach stanowiła
blisko połowę głosujących
w całym powiecie, a na dodatek właśnie w tej gminie
frekwencja była najwyższa
(51,41%) – podobnie jak
przed dwoma tygodniami. Zresztą frekwencja we
wszystkich gminach jest
bardzo zbliżona do tej z I
tury wyborów. Wszędzie
minimalnie wzrosła, jedynie w Grabowie i Kraszewicach o niespełna 2%
wyborców mniej poszło do
głosowania. A tak w ogóle, o ile w kraju frekwencja
wzrosła, to my jesteśmy
niewzruszeni. Najlepiej tezę
tę potwierdza frekwencja
powiatu ostrzeszowskiego,
wynosząca 49,58%, pod-
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