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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.

Kiepski nadzór
Budowa drogi w Olszynie budzi
wiele kontrowersji. Na ten remont czekano juĪ kilka áadnych lat. Wreszcie
tuĪ przed koĔcem 2007r. rozpoczĊto
roboty, lecz ze wzglĊdu na záe warunki
atmosferyczne wkrótce je przerwano.
Kolejny raz wielu ludzi zastanawia siĊ,
dlaczego powaĪne roboty zaczyna siĊ
podczas zimy, w deszczu, báocie, w
czasie najwiĊkszej niepogody. ZdąĪono
drogĊ rozkopaü, poukáadaü krawĊĪniki,
wyrwaü je i ponownie uáoĪyü. Nastaáy
mrozy, roboty przerwano, a w czasie, gdy
troszkĊ siĊ ociepliáo, jeĨdzi siĊ w wielkim
báocie. Ludzie są nawet gotowi znosiü to
przez jakiĞ czas, ale chcą, aby ta droga
zostaáa zrobiona porządnie i to raz na
dáugi czas.

Prawie kaĪdy widzi to trochĊ inaczej
i kaĪdy ma swoje racje.
Na początku robiono zgodnie z
projektem, ale wkrótce okazaáo siĊ, Īe
wszystkie media, jakie byáy káadzione
wczeĞniej, znalazáy siĊ tuĪ pod powierzchnią drogi czy chodnika, a wjazdy
do niektórych domostw bĊdą prawie
niemoĪliwe. Sprawdzając wszystko ponownie okazaáo siĊ, Īe projektant nie do
koĔca sprawdziá lokalizacjĊ tych mediów
w stosunku do niwelety i wáaĞnie dlatego
zdecydowano o podniesieniu wszystkiego o okoáo 40cm. NaleĪy zastanowiü
siĊ, dlaczego projektant nie przewidziaá
tego, obniĪając powierzchniĊ drogi. Jak
mówi burmistrz Mariusz Witek, podobno
ktoĞ kiedyĞ przestawiá „reper geodezyjny”, czyli punkt, z którego bierze siĊ
wszystkie pomiary i stąd takie nieporozumienia. Okazaáo siĊ teĪ, Īe kiedyĞ,
kiedy zakopywano te wszystkie kable i
rury, nikt rygorystycznie nie przestrzegaá
ustalonych gáĊbokoĞci, a teraz to wszyst-

ko siĊ ujawnia i dezorganizuje prace. Jest
teĪ prawdą, Īe niegdyĞ, kiedy budynki i
tak zwane zero wytyczali sobie murarze,
a nie geodeci, kaĪdy robiá po swojemu i
dlatego dziĞ powstają problemy.
Wykonawca robót, którym jest
PRDM S.A. musi zrobiü wszystko zgodnie z wykonanym projektem. Tak wiĊc
droga bĊdzie miaáa 6m szerokoĞci, dwa
chodniki 2m szerokoĞci, z tym Īe jeden
koĔczy siĊ po okoáo 200m, na prywatnej
posesji i dalej bĊdzie tylko po jednej
stronie. Droga ma byü wytrzymaáa, na
15-centymetrowej cementowej stabilizacji, potem kamieĔ w dwóch warstwach
- áącznie 22 cm, i na to dwie warstwy
nawierzchni - jedna 6, a druga 5 cm.
Istotą sprawy jest to, Īe powierzchnia
nowej drogi bĊdzie wykonana
niĪej niĪ byáa
ta poprzednia.
I tu zaczynają
siĊ dla niektórych problemy.
KaĪdy,
kto
budowaá wczeĞniej swój dom
i caáe obejĞcie,
a tak przecieĪ
robiáa ogromna

wiĊkszoĞü, projektowaá wszystko do
poziomu starej drogi. Jako wyznacznik
pasa drogowego prawdopodobnie uwaĪano krawĊdĨ asfaltu, a teraz pas drogowy
siĊ poszerzyá, droga obniĪyáa i doszedá
jeszcze chodnik. W efekcie niektóre
wjazdy, patrząc z poziomu nowej drogi
do poziomu podwórza, bĊdą bardzo
strome. W kilku miejscach przyjdzie
zrywaü utwardzone wjazdy i obniĪaü
je aĪ do poáowy podwórza, bo przecieĪ
po schodach nie da siĊ wjechaü. Jeszcze
gorzej wygląda sprawa kilku opáotowaĔ,
które po wybraniu ziemi na uáoĪenie

Za gáoĞno dla dzieciaków

chodnika, zostaną absolutnie ogoáocone i
to poniĪej fundamentów. Aby choü troszkĊ záagodziü ten mocny spadek terenu,
postanowiono drogĊ zrobiü ze spadkiem
nie dwustronnym, tylko jednostronnym,
czyli ze spadem tylko ku jednej krawĊdzi jezdni. Burmistrz deklaruje teĪ, Īe:
„Gmina spróbuje znaleĨü rozwiązanie,
które zadowoli wszystkich”. MuszĊ jeszcze dodaü, Īe wykonawca ma umowĊ tylko na wykonanie drogi o dáugoĞci okoáo
250m. Nie oznacza to, Īe caáa droga nie
bĊdzie robiona jeszcze w tym roku, ale
pewnoĞci brak.
Na koniec naleĪy zadaü pytanie, co
robi inspektor nadzoru. Inspektor, czyli
ktoĞ kontrolujący, dokonujący inspekcji
na powierzonym terenie. W moim rozumieniu inspektor nadzoru powinien
sprawdziü projekt, porównaü go z rzeczywistoĞcią, czyli jak to mówią fachowcy,
niweletĊ rzeczywistoĞci naáoĪyü na
niweletĊ projektowanej drogi. Powinien
teĪ przynajmniej na samym początku
byü na budowie i wszystko sprawdzaü.
JeĞli nawet ktoĞ przestawiá „reper”, to
przecieĪ droga powiatowa pozostaáa na
swoim poziomie i teĪ nie powinna do
niego pasowaü. MuszĊ dodaü, Īe takim
inspektorem w tym przypadku jest
inĪynier z Olszyny. Czáowiek, któremu
wszystko jest dokáadnie
znane, bo bez niego do
pewnego czasu nic siĊ
nie mogáo w Olszynie
wydarzyü. To dziĊki
niemu robiono drogi,
budowano wodociągi,
zakáadano telefony i gaz.
Czáowiek ten dokáadnie
wie, gdzie i jak gáĊboko
jest poáoĪona kaĪda rura
i kaĪdy gáówny kabel.
Trudno jest mi pojąü,
dlaczego nie zwróciá
uwagi na to, Īe jeĪeli
obniĪy siĊ tak drastycznie powierzchniĊ drogi,
to wszystkie poprzednio obowiązujące
gáĊbokoĞci zostaną zakáócone. MoĪe
siĊ mylĊ, ale gdyby inspektor nadzoru
naprawdĊ nadzorowaá, to nie byáoby
potrzeby niszczenia tego, co juĪ zostaáo
zrobione. Kto poniesie koszty podwójnej
roboty, inspektor czy inwestor? Ludziom
mieszkającym przy tej drodze naleĪy siĊ
umorzenie podatku, Īeby choü czĊĞciowo
zwróciü im koszty ciągáego mycia samochodów i pasty do butów.
Jan Jangas

30 lat czekają na drogĊ
Powiatowemu Zarządowi Dróg w
Ostrzeszowie wciąĪ podlega ok. 40 km dróg
gruntowych. Jedna z nich áączy KuĨnicĊ
Bobrowską z Wyszanowem i na pokrycie

asfaltem czeka juĪ ponad 30 lat. MieszkaĔcy zlokalizowanych przy niej miejscowoĞci
tracą cierpliwoĞü. Zwáaszcza jesienią i zimą,
kiedy obﬁte opady bądĨ roztopy czynią tam
báotniste bajoro nie do przebycia.
20 marca ubiegáego roku ponad 60
mieszkaĔców Skarydzewa i Wygody
Plugawskiej podpisaáo siĊ pod pismem do
starosty ostrzeszowskiego. Czytamy w nim
m.in.
„ ...zwracamy siĊ z proĞbą o poáoĪenie
w roku 2008 dywanika asfaltowego na
drodze powiatowej Wyszanów-Bobrowniki. Rozumiejąc trudną sytuacjĊ ﬁ nansową
powiatu proponujemy, aby w pierwszej kolejnoĞci wybudowaü odcinek okoáo 1 km od
strony Skarydzewa w kierunku TorzeĔca.

WyĪej wymieniona droga, chociaĪ posiada
kategoriĊ drogi powiatowej, jest jedyną drogą gruntową w naszej okolicy. Stan tej drogi
jest katastrofalny. Przejazd nią, szczególnie
w okresie zimowowiosennym oraz
podczas roztopów i
deszczów jest praktycznie niemoĪliwy.
Usytuowanie drogi
w niecce poniĪej pól
bez rowów odwadniających powoduje,
Īe jej okresowe
równanie nie przynosi Īadnych pozytywnych efektów, a
tworzące siĊ dziury
oraz kaáuĪe i zastoiny wody powodują
uszkodzenia pojazdów poruszających
siĊ po tej drodze. Stan taki utrzymuje siĊ
od kilkunastu lat, a Zarząd Powiatu nie
podejmuje Īadnych kroków, aby coĞ zmieniü w powyĪszej kwestii. MoĪna nawet
dojĞü do wniosku, Īe w zakresie budowy
nowych dróg powiatowych we wschodniej
czĊĞci gminy Doruchów nie dzieje siĊ nic
od chwili powstania powiatów nie licząc
eksperymentu przeprowadzonego w latach
dziewiĊüdziesiątych na wnioskowanej
drodze, a polegającego na waáowaniu ĪuĪla
i spryskaniu go substancją bliĪej nieznaną,
co miaáo spowodowaü nawierzchniĊ utwardzoną, a spowodowaáo jeszcze wiĊkszą
degradacjĊ tego odcinka drogi (...) W związku z powyĪszym prosimy o pozytywne
zaáatwienie naszej sprawy, poniewaĪ nie
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posiadamy innego alternatywnego dojazdu
do naszych domów i pól.”
ProĞba nie spotkaáa siĊ jednak z
przychylnoĞcią Rady Powiatu, inwestycji
nie umieszczono w planach na bieĪący rok.
Co prawda wciąĪ ujĊta jest w powiatowym
planie inwestycyjnym sieci drogowej na lata
2006-2013, ze wskazaniem okresu realizacji
na przedziaá 2008-2013, ale jak widaü nie
oznacza to Īadnej gwarancji. Wszystko
zaleĪy od radnych
i ich oceny sytuacji
ﬁ nansowej powiatu w
danym roku. Zgodnie
z zapisem w planie
inwestycyjnym, caákowity koszt zadania
to 350 tys. zá, z czego
25% zobowiązany
jest pokryü samorząd
powiatowy (reszta pochodziü ma z funduszy
europejskich).
-MyĞlĊ, Īe to jest
nawet wstyd, Īeby od
1975r. mieszkaĔcy
czekali na drogĊ – mówi radny Lucjan
Dyba, wielokrotnie poruszający temat na
forum Rady Gminy w Doruchowie. Droga
to czasami rzecz Īycia i Ğmierci.
Przestrzega przy tym przed trudnoĞciami, jakie moĪe wywoáaü tak záy stan
drogi. W báocie utknąü moĪe nie tylko
samochód paraﬁanina z TorzeĔca, próbującego dotrzeü do koĞcioáa w Morawinie, ale
równieĪ karetka wezwana do ciĊĪko chorej
osoby. NaleĪy pamiĊtaü teĪ o tym, Īe droga
przebiega przez dwie gminy (Grabów i Do-

Szanowny autorze wzmianki,
zamieszczonej w rubryce “Irytacje”
- pt: ‘’Za gáoĞno dla dzieciaków’’,
dotyczącej nagáoĞnienia kina “Piast”
w Ostrzeszowie.
OtóĪ ta nowa aparatura nagáaĞniająca, którą jak sáusznie zauwaĪono,
szczyci siĊ nasze kino, to rozbudowany, wysokiej jakoĞci system dĨwiĊku
zwany Digital Dolby Surround.
Opracowany przez Dolby Laboratories i wprowadzony na rynek
elektroniki kinowej w 1997 roku.
System, ma na celu urealnienie sceny
poprzez odsáuch dookólny i uwypuklenie dynamiki dĨwiĊku. Znaczy to
mniej wiĊcej tyle, Īe kiedy na ekranie
przelatuje samolot, to ma sprawiaü
wraĪenie realnego przelotu, jeĪeli
widaü na ekranie rozmawiających ludzi, to sáyszymy, jak rozmawiają, ale
kiedy wybucha granat, to sáychaü to z
caáym impetem. myĞlĊ, Īe nie trudno
to zrozumieü. Nie bĊdą siĊ wdawaá
w szczegóáy techniczne dotyczące
budowy systemu - zainteresowanych
zapraszam do literatury fachowej - po-

wiem tylko, Īe w naszym kinie dĨwiĊk
nie jest podawany z gáoĞnoĞcią jaka
zostaáa ustalona. Badania akustyczne
sali, przeprowadzone przez inĪynierów akustyków z àodzi, wykazaáy, Īe
skala wskazania gáoĞnoĞci na procesorze dla wáaĞciwego odbioru dĨwiĊku
w naszym kinie powinna wynosiü
6,5 punktów wskazania procesora.
Uprzejmie informujĊ, Īe projekcje
ﬁlmów odbywają siĊ ze wskazaniem
ok.5 tej skali(1-10) czyli o poáowĊ
mniejszej mocy.
Producenci ﬁ lmów zastrzegają
sobie wartoĞci podawania dĨwiĊku
w trosce o uzyskanie zamierzonych
efektów dla wáaĞciwego odbioru ﬁlmu.
PoniĪej okreĞlonej skali nie moĪemy
zejĞü. OsobiĞcie jeszcze nigdy nie
spotkaáem siĊ z przypadkiem, gdzie
dziecko rozpáakaáo siĊ na skutek
nadmiaru gáoĞnoĞci - dzieci raczej są
zachwycone efektami dĨwiĊkowymi
nowego systemu.
PoniewaĪ jednak Ğwiadczymy
usáugi dla naszych szanownych kinomanów dziĊkujemy za wszelkie uwagi.
Są one analizowane i w miarĊ naszych
moĪliwoĞci próbujemy dostosowaü je
do oczekiwaĔ odbiorców.
Kinooperator
Kino “ Piast “ w Ostrzeszowie

W sprawie artykuáu
„Skáócona kamienica”
Po przeczytaniu artykuáu „Skáócona
kamienica” w nr. 4 „Czasu Ostrzeszowskiego”, kaĪdy czáowiek pomyĞli, dobrze,
Īe mnie to nie dotyczy. Zada sobie
szereg pytaĔ, na które odpowiedĨ znają
tylko lokatorzy mikstackiej kamienicy.
Táumaczenia i opinie przedstawiające
w artykule „prawdĊ” przekonaáy nas do
tego, aby skonsolidowaü fakty dotyczące
naszego codziennego Īycia.
Pani Wojtkowska w w/w artykule
zdąĪyáa nie zgodziü siĊ z wyrokiem sądu,
oskarĪyü wspóálokatorów kamienicy o
zniszczenie zamka (twierdzi, Īe zamykaliĞmy go máotkiem, czy ktoĞ to potraﬁ,
zamek zamknąü máotkiem?), który sami
zamontowali w trosce o wáasne bezpieczeĔstwo i porządek, i wytáumaczyü
Īe „sąsiadka sama siĊ uderzyáa”, tym
samym podwaĪając kolejny wyrok sądu.
Udowodniáa teĪ, Īe posiada klucz do
zamka, który juĪ nie istnieje. OĞwiadcza,
Īe chodzi spaü o godzinie 20.00 (jesteĞmy peáni podziwu dla tego faktu, bo
która matka czwórki dzieci moĪe sobie
pozwoliü na taki luksus?) Zapomniaáa
dodaü jednak, ileĪ to razy wzywaáa PolicjĊ po 22.00, stojąc z dzieümi „po drugiej
stronie”, aby z pomocą funkcjonariusza
wejĞü do kamienicy. Powód interwencji
Policji? - brak klucza, który teraz nagle
jest? Czy w tym wypadku interwencja
Policji byáa bezpodstawna? A ponadto
przecieĪ o tej godzinie Pani Wojtkowska
ruchów) i áączy dwa powiaty (ostrzeszowski
i wieruszowski). PoáoĪenie na niej asfaltu
znacznie skróciáoby przy okazji czas prze-

jazdu z Wieruszowa do Kalisza.
Jak dotąd, na caáej kilkukilometrowej
trasie, utwardzenia doczekaá siĊ jedynie
kilometrowy odcinek w Bobrownikach,
aczkolwiek i tam jest to tylko tzw. zaklinowanie masą, bez pokrycia wáaĞciwym dywanikiem. Trudno zatem, aby mieszkaĔcy
Bobrownik czuli siĊ w peáni usatysfakcjonowani. Tym bardziej, Īe i tam są jeszcze
gruntowe odcinki spornej drogi, a ich stan
nie jest wcale lepszy niĪ w Skarydzewie.
à. ĝmiatacz

juĪ Ğpi. Hmm...
Argumenty táumaczące zachowanie
Pani Wojtkowskiej są wielce wątpliwe
i nawet pokusimy siĊ o stwierdzenie
– Ğmieszne! Jednak nasza codziennoĞü
przy jej udziale juĪ wcale taka Ğmieszna
nie jest. „Latające” w naszym kierunku
sáoiki, farba wylana na wycieraczce,
bezpodstawne oskarĪenia o kradzieĪ
rzeczy, powodujące kolejne interwencje
Policji, zaĞmiecanie, dzwonek do drzwi
o 4.00 nad ranem, trzaskające drzwi,
muzyka „na full”, patrzenie na agresjĊ,
którą wyáadowuje na wáasnych dzieciach,
epitety pod naszym adresem, jak równieĪ, niestety, rĊkoczyny.
Instytucje? PCPR w Ostrzeszowie,
Policja??? Nadal nie moĪemy pojąü, o
jakich mediacjach byáa mowa w artykule. W naszym mniemaniu wymienione
instytucje nie zrobiáy nic, aby sytuacje
zaáagodziü. Nie mówiąc o profesjonalnym i czysto urzĊdowym podejĞciu do
sprawy. W sytuacjach kryzysowych nie
ma co dzwoniü na PolicjĊ, gdyĪ jeden
ze „stróĪów prawa” (Pan S. P.) sam nas
do tego przekonaá, mówiąc „Dopóki ja
tu jestem, zawsze bĊdĊ jej broniá” Inny
zaĞ (Pan J.K.), nie przyjąá pisemnego
wniosku o interwencjĊ w trakcie peánienia sáuĪbowych obowiązków w Rewirze
Dzielnicowych w Mikstacie. Dlaczego?
Bo miaá swoje zdanie? Na wezwanie tego
samego funkcjonariusza StraĪ PoĪarna z
Ostrzeszowa przeciĊáa zasuwĊ zamykającą bramĊ od wewnątrz w czasie, kiedy
pozostali mieszkaĔcy kamienicy byli w
swoich mieszkaniach. Nie byáo zagroĪenia Īycia, nie byáo poĪaru, dlaczego
nikt ich o tym nie poinformowaá? To byáo
wspólne prywatne mienie wszystkich
lokatorów, nie tylko Pani Wojtkowskiej.
Nie wspomniano jednak, ileĪ to zasadnych spraw Pani Wojtkowska ma juĪ na
swoim koncie. A ile spraw toczyáo siĊ
przeciwko nam? ĩadna! A moĪe substytucja w szeregach Policji mikstackiej to
byáby przeáom w sprawie?
Przyznajemy, sytuacja jest patowa,
a puenta artykuáu doskonale przedstawia
jej Ĩródáo. Stronami konﬂiktu jest Pani
Wojtkowska kontra pozostaáa trójka
sąsiadów. WiĊc kto ma siĊ wyprowadziü? Wdowa czy pozostaáe 3 rodziny?
Mamy nadziejĊ, Īe wdowa z czwórką
dzieci opamiĊta siĊ i pozwoli nam Īyü
w spokoju bez koniecznoĞci zmiany
miejsca zamieszkania. Jednak w trosce
o jej dzieci, za poĞrednictwem Czasu
Ostrzeszowskiego, PROSIMY jeszcze
raz PCPR w Ostrzeszowie o powtórne
przeanalizowanie i przyjrzenie siĊ sytuacji panującej w prywatnych czterech
Ğcianach Pani Wojtkowskiej.
ImiĊ i nazwisko
do wiadomoĞci redakcji

