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Brak zebry utrudnia ¿ycie

Gostynianka Zofia Ko³om³ocka poprosi³a nas o interwencjê w sprawie braku przejcia dla pieszych przy skrzy¿owaniu zmodernizowanej ulicy Leszczyñskiej z ulic¹ Przemys³awa II, przy której mieszka. Skar¿y siê na fakt, ¿e brak zebry bardzo utrudnia
¿ycie jej, jak i innym mieszkañcom. Szczególnie ubolewa nad tym, ¿e teraz musi nadrabiaæ sporo drogi, ¿eby dojæ do pobliskiego
marketu.
 Przed remontem drogi by³y cztery ³agodne stopnie od ulicy Prze Jak kto ma wiêksz¹ nogê, to ledwo siê ona mieci na tych
mys³awa II prowadz¹ce do zebry i mo¿na by³o spokojnie przejæ schodach. Nie mo¿na by³o ich zrobiæ mniej stromych? Przecie¿ tu
na drug¹ stronê ulicy, a stamt¹d by³ ju¿ tylko kawa³ek do marketu. chodz¹ dzieci, starsze panie i panowie. O wypadek nietrudno. KieTeraz trzeba dojæ a¿ do skrzy¿orownik budowy powiedzia³ mi, ¿e
wania z ulic¹ Spokojn¹ i pokonaæ
taka jest norma, ale przecie¿ mo¿na
tak¹ sam¹ d³ugoæ drogi do Tesco.
to by³o zrobiæ inaczej  ¿ali siê Z.
Przejcie to jest bardzo niebezpieczKo³om³ocka.
ne, bo z ka¿dej strony jad¹ samoJak mówi Z. Ko³om³ocka, w
choody  mówi Z. Ko³om³ocka. 
sprawie likwidacji przejcia dla pieNa osiedlu mieszka du¿o osób starszych interweniowa³a u burmistrza
szych, ma³¿eñstw z ma³ymi dzieæGostynia i u w³adz Gostyñskiej
mi. ¯eby likwidowaæ przejcia To
Spó³dzielni Mieszkaniowej, ale, jak
siê w g³owie nie mieci. Jak by³o
twierdzi, nikt siê tym nie zainteprzejcie, to ludzie chodzili z pieresowa³.
skami na ³¹kê. Teraz nikt nie bê Przejcie dla pieszych modzie nadrabia³ tyle kilometrów, tylg³oby przecie¿ byæ przy wysepko psy bêd¹ za³atwiaæ swoje po- Z. Ko³om³ocka wskazuje miejsce, w którym by³o przejcie dla ce. Znacznie u³atwi³oby wszysttrzeby na osiedlu. Jak powsta³o pieszych
kim ¿ycie. Podobno ca³a sprawa
Tesco, tak siê cieszy³am, ¿e bêdê
polega na tym, ¿e Tesco mia³o domia³a blisko. Tym bardziej teraz, kiedy m¹¿ zachorowa³, mog³am finansowaæ remont drogi. Rzekomo nie chcieli i zarz¹dca drogi, roszybko zrobiæ zakupy. Obecenie muszê dwigaæ zakupy ponad 2 km. bi¹c na z³oæ, zlikwidowa³ przejcie. Jestem tak zbulwersowana, ¿e
M³odzie¿ przeskakuje przez barierki znajduj¹ce siê przy drodze, co nie mogê po nocach spaæ  dodaje Z. Ko³om³ocka.
jest bardzo niebezpieczne, bo przecie¿ samochód mo¿e kogo potr¹Ulic¹ Leszczyñsk¹, bêd¹c¹ drog¹ krajow¹ nr 12, zarz¹dza Generalciæ.
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Skierowalimy stosowne
Zdaniem naszej Czytelniczki, nowe schody przy podziemnym pytania do administratora. Do chwili zamkniêcia tego numeru nie
przejciu prowadz¹cym do parku miejskiego s¹ zbyt strome i w¹- otrzymalimy jeszcze odpowiedzi. Do tematu wrócimy.
skie.
Tekst i foto: AGNIESZKA JAKUBOWSKA
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Wiejscy kronikarze dzia³aj¹ lokalnie

17 stron internetowych podgostyñskich wsi prowadz¹ przeszkoleni w tym zakresie mieszkañcy so³ectw z gminy Gostyñ. To efekt
projektu Internetowa Kronika Wsi. Zrealizowa³o go Stowarzyszenie Powiat Gostyñ 24. W poniedzia³ek 14 grudnia podsumowano ten nowatorski projekt.
zaanga¿owanie w tworzenie internetowych kronik. Dalsze losy stron zale¿¹ od zapa³u tych osób.
Dzi kroniki sk³adaj¹ siê z aktualnoci, zapowiedzi imprez, og³oszeñ i obwieszczeñ organizacji dzia³aj¹cych we wsiach, zawieraj¹ informacje o walorach turystycznych i rekreacyjnych, rysy historyczne i tradycje, a tak¿e wiele ciekawostek. Adres jest prosty: www.NAZWAWSI.gostyn24.pl.
Stowarzyszenie nadal zamierza wspieraæ kronikarzy. W przysz³ym roku planuje siê kolejne szkolenia, które zwiêksz¹ kompetencje osób prowadz¹cych strony internetowe.
AgJa
So³tys Zió³kowa Józef Popiech i e-kronikarki
Fot. archiwum
Powiat Gostyñ 24 otrzyma³ na projekt wsparcie finansowe w
OG£OSZENIE
ramach konkursu Dzia³aj Lokalnie VI. Pieni¹dze na ten program
pochodz¹ z Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci. Lokalna organizacja grantowa pozyska³a dodatkowo pieni¹dze do podzia³u od
samorz¹dów. Realizacjê projektu wsparli tak¿e sponsorzy.
So³tysi oraz kronikarze otrzymali dyplomy z podziêkowaniem za

