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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.

Drogowskazy nie do ruszenia

Uwaga na studzienkę

Wielokrotnie pisaliśmy o wygłupach z przekręcaniem
drogowskazów informujących o kierunku ulic czy instytucji. Nareszcie zostały one tak przytwierdzone śrubami, że
nie ma szans, aby ktoś zmienił ich jedynie słuszny kierunek.

Idąc ul. Zamkową trudno nie zauważyć zapadającej
się studzienki (w pobliżu pawilonu handlowego). Wystające płytki chodnikowe, o które potykają się przechodnie,
potwierdzają, że ze studzienką dobrze nie jest. Cóż z tego,
skoro osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy najwidoczniej tędy nie przechodzą. Warto coś z tym fantem zrobić nie czekając, aż ktoś się tam zapadnie.

kiem kolportera
Liceum w kwiatach

W maju, gdy trwają matury, pod oknami liceum kwitną kasztany. Za to
w czerwcu pełną gamą kolorów rozkwitają kwiaty na klombach, ciesząc oczy
nie tylko licealistów, ale również przechodniów. Chyba mało która szkoła
może pochwalić się tak pięknie kwitnącym „ogrodem” jak ten na ul. Zamkowej, przed ostrzeszowskim LO.

Ogłoszenie

Zaniedbane pobocza

Pozarastane pobocza dróg są bardzo niebezpieczne. W zaroślach dzika zwierzyna pozostaje niewidoczna do ostatniego
momentu, wysoka trawa również skutecznie utrudnia widoczność
podczas włączania się do ruchu.
Taka sytuacja panuje m.in. przy drodze wojewódzkiej z Ostrzeszowa w kierunku Sycowa i Krotoszyna. Mamy wrażenie, że pod
tym względem lepiej wyglądają drogi powiatowe, np. Ostrzeszów
- Mikstat.

Aby ogłoszenie było zauważalne i przyniosło oczekiwany rezultat, warto wzbogacić je jakąś grafiką. Mamy nadzieję, że ptaki
z obrazka odnalazły się.

RÓŻOWA ALEJKA WYCIĘTA W PIEŃ
Dokończenie ze str. 1.
Po tym pełnym wzburzenia głosie
mieszkańca Kobylej Góry nie pozostało
nic innego, jak zapytać włodarzy gminy,
co tam się dzieje, dlaczego wycinane są
ozdobne drzewka?
- Chcemy odrestaurować rynek,
upiększyć i zrobić nowe nasadzenia tłumaczy Wiesław Berski - wójt gm.
Kobyla Góra. - Część wycinanych drzew
była chora, w ich miejsce będą wzdłuż
chodnika zasadzone nowe, będzie też
więcej jednorocznych, kolorowych
roślin, aby nieco to miejsce ożywić.
Chodnik też zostanie ułożony na nowo.
W miejsce dotychczasowego żywopłotu
zasadzimy inny o żółto-czerwonych barwach. Wielu mieszkańców uważało, że
wszystko jest dziko zarośnięte, zaniedbane i najwyższy czas doprowadzić to
miejsce do porządku. W opinii osób znających się na tym, należałoby pozostawić jedynie rosnące tam lipy, a resztę
wyciąć i dokonać nowych posadzeń. Po
drugiej stronie ulicy, w pobliżu restauracji „Jantar”, też zostanie wycięta część
drzew, a w to miejsce nasadzona inna

Tunel historią malowany

roślinność. Zainstalowane zostanie również nawodnienie trawy i kwiatów. Cóż,
zawsze znajdą się osoby przyzwyczajone do tego, co było, nieakceptujące
żadnych zmian - też słyszałem takie
opinie, ale chyba więcej osób uważa,
że wreszcie, po dwudziestu latach, coś
się przed urzędem zmieni. Dodam, że
zmiany te zostały uzgodnione z Radą
Sołecką Kobylej Góry.
Aby zorientować się, co w tej sprawie mają do powiedzenia w Wydziale
Ochrony Środowiska, skontaktowałem
się z zastępcą kierownika - Sławomirem Jędrzejewskim. Bowiem to do starosty (i jego organów) należy wydawanie pozwoleń na wycinanie drzew, jeżeli
stoją one na gruncie komunalnym, czyli
na terenie zarządzanym przez władze
gminy.
- Wydaliśmy takie pozwolenie kilka
miesięcy temu - przyznaje S. Jędrzejewski. Gmina Kobyla Góra przedstawiła plan rewitalizacji rynku, na co pozyskała środki zewnętrzne. Niektóre z tych
drzew były schorowane, choć były tam
też całkiem zdrowe. Drzewa te są usu-

wane zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, w zamian za ten drzewostan
będą nasadzone nowe w takiej samej, a
nawet większej ilości. Szkoda, że wycinanie tych drzew nie odbyło się wcześniej, tylko teraz, gdy są w okresie
wegetacji i pięknie kwitną. Dodam, że
osoba wydająca pozwolenie na wycięcie zastrzegła (zawsze tak czynimy),
że gdyby w trakcie wykonywania prac
na którymś z drzew stwierdzono stanowiska lęgowe ptaków, to wycinkę
należy wstrzymać. Gdybyśmy nie otrzymali planu rewitalizacji, według którego
będzie tam nasadzonych jeszcze więcej
drzew, tylko w innym układzie architektonicznym, to na pewno nie wydalibyśmy zgody na wycięcia.
*
Wszystko zatem zostało zrobione
zgodnie z prawem, ale czy tak do końca
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem? Z
wypowiedzi wójta wynika, że zmiany
przyniosą bardziej kolorowy obraz centrum Kobylej Góry, który będzie można
ocenić już za miesiąc, bo do tego czasu
mają zostać wykonane nowe nasadzenia. Szkoda drzewek dotąd okalających chodnik przed urzędem. Szczególnie w maju i czerwcu wyglądały pięknie, osypane różowymi kwiatami. Czy

nie można było w planach nowej rewitalizacji zachować przynajmniej tych zdrowych crataegusów? Tej różowej alejki
niejednemu mieszkańcowi Kobylej Góry
będzie brakować. Nam też…
Szukając informacji o wyciętych
drzewkach, wyczytałem, że ta odmiana
crataegusa może stanowić cieszący oko
akcent kolorystyczny pośród szeroko
pojętej zieleni miejskiej i być dominującym elementem każdej barwnej kompozycji. Z wdziękiem poddaje się przycinaniu, co pozwala ją w dużym stopniu for-

mować i dostosować do własnych preferencji i gustów.
Najwidoczniej zabrakło w gminie
ogrodnika, który potrafiłby zająć się
tymi drzewkami. Wójt twierdzi, że będzie
pięknie, wspomina też o 20-letnich
zaniedbaniach rynku. Kwitnące drzewka,
co widać na zrobionym kilka tygodni temu zdjęciu, raczej trudno nazwać
zaniedbaniem i szkoda, że musiały one
polec być może na znak odcięcia się
nowych władz od poprzedników.
K. Juszczak

