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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.

kiem kolportera

Nowe maszty już czekają
A to co?

Będzie bezpieczniej

Nowe, aluminiowe, lśniące w słońcu maszty, zamontowane
przed urzędem MiG w Ostrzeszowie, już czekają na flagi białoczerwone, które 11 listopada tu załopoczą.
Maszty kosztowały 5tys. zł, ale teraz wciągnięte na nie flagi
będą z jeszcze większą dumą powiewać nad miastem.

Czyżby słoneczko spadło?

Nareszcie są nowe barierki przy wiadukcie na ul. Lazurowej.

Leśne pieski

Prace na „25”

Pojawiające się w lesie watahy psów stanowią zagrożenie
głównie dla zwierzyny, ale mogą też zaatakować człowieka. Pieski widoczne na zdjęciu (Torzeniec) same nie wyrządzą większej
szkody, ale gdy dołączą do silniejszej sfory...

Przy krajowej „25” (przez nasz powiat przebiega przez Kotowskie) drogowcy pracują nad poprawą bezpieczeństwa. Niedawno
usunięto co większe nierówności, teraz przycinane są konary
drzew, a nawet wycinane są całe, starsze drzewa, które zagrażają
bezpieczeństwu.

Przejazd dla rowerzystów

Dla rowerzystów podążających alejką wzdłuż tzw. autostrady
w rejonie skrzyżowania z ul. Piastowską, jakiś czas temu wydzielono przejazd, teraz przyszła kolej na obniżenie krawężników w
tym miejscu.

Żądamy drogi godnej nazwiska
Józef Piłsudski to człowiek wielce zasłużony dla Polski, lecz niedoceniany lub
nawet umyślnie odsuwany w cień przez
poprzedni system. Wrócił na należne mu
miejsce w czasie, kiedy władzę w ręce
wzięli ludzie „Solidarności”. Niedługo
potem jedną z ulic w Ostrzeszowie nazwano imieniem Józefa Piłsudskiego.
Wtedy można było przypuszczać, że
chodzi o uhonorowanie tego wielkiego
Polaka, dziś wygląda na to, że zakpiono
z tej postaci, a przecież Józef Piłsudski
to twórca niepodległej Polski.
Ulica Józefa Piłsudskiego zaczyna się
przy Cichej szerokim dwujezdniowym

pasem, a rozdzielający jezdnię pas zieleni dodatkowo zabezpieczają wysoko
wystające studzienki kanalizacyjne.
Gdzieś w połowie swej długości ulica
zamienia się w coś, co przypomina trakt
na Syberii. To, że droga ta jest szeroka
w porównaniu z innymi w Ostrzeszowie,
wcale nie oznacza, że jest bezpieczna i
użyteczna. Bywa, że czasem staje się w
ogóle nie do przebycia. Jedni przeklinają
wtedy i drogę, i ostrzeszowskie władze,
inni, którzy już zauważyli, że władza
niewiele sobie z ludzi robi, próbują żartować, mówiąc, że jako pierwsi mają kawałek ostrzeszowskiej dwupasmówki.

Kiedy zaś zaczynają mówić poważnie,
to padają z ich ust słowa, których na
łamach prasy wypowiedzieć nie mogę.
Wymieniają wszystko, co rządzący w
naszej gminie robią, najbardziej wytykając te decyzje, dzięki którym w niektórych miejscach, nie licząc się z kosztami, robi się inwestycje pod wymagania
„elit”. Krytykują zamiar budowy krytej

pływalni, bo oni i tak do niej nie dojadą,
a darmową kąpiel zapewnią im bajora
przed własnymi domami.
Decyzja zrywania dobrego chodnika
przy ul. Grzybowej, według niektórych,
też zakrawa na kpinę, bo przy Piłsudskiego mieszka więcej ludzi, dzieci mają
dalej do szkoły, a nikt o nich nie pamięta.
Najgorsze jest to, że przy ulicy tej nie ma

ani jednej latarni, która oświetliłaby ten
„poligon”, a tymczasem na Zamkowej
wymieniono lampy na nowsze i ładniejsze. Nowe oblicze urzędu, czyli płoty,
bramy, otoczaki i krzewy zimozielone
pochłoną 103tys. zł, i na to są pieniądze. Ludzie „od Piłsudskiego” pytają,
czym sobie zasłużyli na takie traktowanie. Dlaczego muszą chodzić raz w
błocie, innym razem
w suchym piachu i na
dodatek w zupełnych
ciemnościach.
Poruszam ten temat teraz, jeszcze
przed zatwierdzeniem budżetu na kolejny rok, aby władza
nie mogła powiedzieć, że nikt problemu nie zgłaszał.

Jan Jangas

