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Kobyla Góra
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 Nie dosyü, Īe zjazdy do
naszych posesji juĪ od dawna
są tragiczne i wjeĪdĪając na
podwórze trzeba naprawdĊ
uwaĪaü, Īeby czegoĞ sobie przy aucie nie urwaü, to
jeszcze doszedá ten absurd.
Robotnicy, naprawiając drogĊ, zgarnĊli pozostaáoĞci ze
starego asfaltu, wysypali je
na pobocze i niczym tego nie
zabezpieczyli. Jak ktoĞ mógá
wykonaü tak niekompletny projekt?
W dalszej czĊĞci Kobylej Góry byü moĪe ten nasyp
siĊ jakoĞ przyjmie i zasymiluje z caáą resztą, ale u nas,
gdzie mamy takie zjazdy jak
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mamy, to niemoĪliwe. Czy tak trudno
wziąü trochĊ kostki i poáoĪyü przy tych
zjazdach? Tyle razy ta droga byáa juĪ
podwyĪszana. Po prawej stronie od
Ostrzeszowa zostaáa wykonana bardzo
áadnie, a po lewej? Jeden wielki bubel...
PrzecieĪ jeĞli ktoĞ wjedzie autem
na pobocze, to siĊ zwyczajnie na tym
gruzie „powiesi” -QDU]HNDMąPLHV]NDĔ
F\ - On juĪ teraz siĊ rozlatuje, wystarczy uderzyü w niego nogą. Za chwilĊ
bĊdziemy mieü go na podwórzach. JuĪ
tera]w czasie opadów wszystko z drogi
spáywa na nasze posesje, niepotrzebny
nam dodatkowy baáagan. Nie wyobraĪamy sobie teĪ zimy...
Jak sypali to „coĞ” na pobocza,
poprosiliĞmy pana z walcem, Īeby wjechaá i trochĊ to ubiá. Odpowiedziaá, Īe
nie, bo nie da rady wyjechaü z powrotem. On walcem nie wyjedzie, a my
samochodami tak? Wymagają od nas
porządku, segregacji Ğmieci, a jak ma
do nas wjechaü Ğmieciarka? - S\WDMą
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- Przyznam, Īe ciĊĪko bĊdzie coĞ
z tym zrobiü. W projekcie ujĊty zostaá
tylko remont drogi, zjazdy nie zostaáy
w ogóle uwzglĊdnione. Jako gmina nie
mamy na to Īadnego wpáywu, moĪemy
jedynie zasugerowaü swoje uwagi. I z
pewnoĞcią tak zrobimy. Nie wiem, czy
osoba, która projektowaáa tĊ drogĊ, byáa
na miejscu, czy robiáa to na odlegáoĞü,

posáugując siĊ tylko jakimiĞ mapami,
i teraz wyszáo, jak wyszáo? BĊdziemy
starali siĊ jakoĞ pomóc, ale w sprawie
zjazdu do posesji kaĪdy musi indywidualnie napisaü wniosek...
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