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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.

W Rojowie budują

kiem kolportera
Siódme: Nie kradnij!

W Rojowie (kierunek Szklarka) budowana jest nowa droga, która prowadzi do kolejnej w naszej gminie strefy przemysłowej. W przyszłości w tej okolicy mają powstać firmy, które, miejmy nadzieję, zatrudnią wiele osób.

Norweska zrobiona, ale… nie do końca

Czyżby osoby, które wypoczywają w 4-gwiazdkowym hotelu w nadmorskim kurorcie mieli zapędy do zabierania wieszaków? Pewnie tak, skoro
właściciele apartamentów tak zabezpieczają się przed kradzieżą wieszaków
(wieszak można wyjąć, ale co komu po takim).
Nie wiadomo, kto bardziej powinien się wstydzić - złodziejaszki czy
właściciele.

Ręce precz od jesionów!

Roboty na ul. Norweskiej zakończone! Tamtejsi mieszkańcy po długich miesiącach chodzenia po dziurach i błocie od
kilku dni mogą spacerować po ułożonych z kostki chodnikach, jeździć po równej, asfaltowej jezdni. I wszystko byłoby
pięknie, gdyby nie to, że jeszcze część ul. Norweskiej czeka na remont. Pewnie rozpocznie się on w przyszłym roku,
a kiedy zakończy? - nie widomo. Trzeba bowiem będzie wymienić rury kanalizacyjne, a to spora inwestycja.

A ścieżki nie ma

I r y tac je

Ręce precz od naszych drzew! wołają mieszkańcy Olszyny, a właściwie
domów stojących przy drodze powiatowej z Ostrzeszowa w kierunku Olszyny.
Może ich głos nie jest jeszcze słyszalny,
lecz zapewniają, że gdyby zaczęli wycinać te jesiony, to cicho siedzieć nie
będą. Drzewa to życie, to tlen, to cień
w skwarne południe. Komu one przeszkadzają? - pyta jedna z mieszkanek przecież zieleń kojąco wpływa na naszą
psychikę.
Jak na ironię, właśnie zieloną farbą
wymalowano numery na stojących przy
drodze jesionach. Pierwsze pozaznaczane w ten sposób drzewa znajdują
się zaraz na początku ul. Pogodnej,
a ostatnie - hen, na górce, przeszło dwa
kilometry dalej, tam, gdzie kończą się
zabudowania, a zaczyna las. Tych drzew
naznaczonych do wycięcia jest kilkadziesiąt - 50, 70? - nieważne, istotne
jest, że wszystkie rosnące po prawej
stronie drogi, na ponad 2-kilometrowym
odcinku, jesiony przeznaczone są do
wycinki.
- Czyj to pomysł? - pytam dyrektor
Annę Gieczewską z PZD. Odpowiada, że
radnych, którzy na sesjach domagali się
wycięcia tych drzew, argumentując to
bezpieczeństwem jazdy.

Może ten „alarm” mieszkańców tak
przyzwyczajonych do drzew przed
swymi domami jest przedwczesny,
w końcu jeszcze żadna decyzja nie
zapadła.
- Na ten moment nie wpłynął do
urzędu żaden wniosek w sprawie
wycinki tych drzew, więc nic o tym
nie wiem - mówi Sylwia Śmiatacz
z Wydziału Ochrony Środowiska w UMiG
Ostrzeszów. Gdyby taki wniosek wpłynął, wówczas jedziemy na wskazane
miejsce, dokonujemy oględzin, jeżeli są
to drzewa inne niż topole, konieczna jest
ekspertyza i opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. I
to on zadecyduje, które można wyciąć,
a które nie. Sam fakt ponumerowania nie
oznacza, że wszystkie te drzewa zostaną
wycięte.
Być może nie, ale też niewykluczone,
że tak się stanie, bowiem „celem zwiększenia bezpieczeństwa jazdy kierowców” mówi się o poszerzeniu tej drogi.
Jeśli ten pomysł znajdzie akceptację
i pieniądze, to zapewne znajdzie się też
ekspertyza pozwalająca wyciąć w pień
wszystkie rosnące przy drodze jesiony,
także te zdrowe.
K. Juszczak

Kilka razy już, przy różn
nych
okazjach, wskazyw
waliśmy
na brak ścieżki
dla rowerów na obwodnicy w Ostrzeszowie (od
har
pomnika harcerskiego,
do ronda Ofiar
Zbrodni Katyńskiej). Dwa ciągi chodnika,
biegnące po obu stronach ulicy Armii
Krajowej (obwodnicy), w tej chwili dość
mocno zarastają chwastem (pasy zieleni
również, co nie jest dobrą wizytówką
królewskiego grodu). Ruch pieszych
na tych chodnikach jest niewielki, za
to na drodze dość duży, a w niektórych
dniach i godzinach bardzo duży. Rowerzyści poruszający się po tej drodze
niejednokrotnie wyraźnie spowalniają
jazdę samochodów, a także narażeni są
na dyskomfort i, co najważniejsze, na
niebezpieczeństwo. Aż prosi się, żeby
choć jedna z tych ścieżek przeznaczona
została dla rowerów, byłoby i bezpieczniej, i dla wszystkich wygodniej. Póki
co, niektórzy i tak wolą jechać chodnikiem, mówią, że jest bezpieczniej niż
w towarzystwie tych ciężarówek. Szkopuł w tym, że tacy rowerzyści - spokoj-

nie jadące kobiety, osoby w starszym
wieku, narażone są na mandaty - wedle
przepisów słuszne, ale czy tutaj akurat
konieczne? O sytuacji, związanej z jazdą
na rowerze po tym chodniku opowiedział
nam czytelnik. „Było to jakiś czas temu,
stoimy z kolegą tu, niedaleko pomnika
harcerskiego i widzimy, jak radiowóz
jedzie w stronę ronda, nagle włączyły
się koguty i samochód z hukiem zjechał na lewą stronę jezdni, prawie na
chodnik, a ściślej na pas zieleni przy
chodniku. Myśleliśmy, że nie widomo

co się dzieje, a tymczasem z radiowozu
wyskoczyła policjantka i zatrzymała
jadącą po chodniku starszą panią, która
prawie spadłaby z roweru, przestraszona tak brawurową i spektakularną
akcją dzielnej funkcjonariuszki”.
No cóż, pozostawiamy to bez komentarza. A o ścieżkę rowerową na obwodnicy będziemy dalej się upominać.
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