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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.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.

Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Mam wñtpliwoĈci co do
braku winy

Jak czytamy w zamieszczonym na internetowych stronach Starostwa Ostrzeszowskiego zestawie strat powstałych
podczas nawałnicy z dnia 05. 09. 2011r.,
w Mikstacie zostało uszkodzonych 7
samochodów. Jeden z poszkodowanych
właścicieli wiedząc, że ul. Brzozowa w
Mikstacie i przyległy doń teren to własność Powiatu, tam skierował wniosek o
odszkodowanie za całkowicie zniszczony
samochód.
Ubezpieczyciel wspomnianej drogi
zaznaczył, że, zgodnie ze
zgłoszeniem, do szkody
doszło na parkingu w Mikstacie na ul. Brzozowej. Na
podstawie analizy ustalono,
iż przyczyną szkody było
przewrócenie się drzewa na
pojazd. Ubezpieczyciel nie
znalazł jednak podstaw do
przyjęcia odpowiedzialności
odszkodowawczej w ramach
zawartej umowy, ponieważ
nie dopatrzył się w tym winy
podmiotu ubezpieczonego.
Brakiem winy miało być to, że w rejonie
przedmiotowego zdarzenia regularnie
prowadzone są objazdy kontrolne,
a przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła, iż przedmiotowe drzewo nie
zagrażało bezpieczeństwu.
W dniu zdarzenia nad Mikstatem
przeszła burza łamiąca i wyrywająca
drzewa, a siła wiatru była na tyle duża,
że zrywała linie energetyczne i dachy
oraz przewracała ściany budynków.
Ubezpieczyciel drogi nie dopatrzył się w
tym zdarzeniu jakiejkolwiek winy i zaniechania działań przez ubezpieczonego,
uznając, iż Powiatowy Zarządu Dróg w
Ostrzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę.
Mam wątpliwości, co do kategorycznego stwierdzenia, iż PZD nie ponosi
odpowiedzialności za powstałą szkodę.
Co prawda na miejscu zdarzenia byłem
dopiero po dwóch miesiącach i nie mam
porównania, jak było przedtem, ale na
podstawie tego, co zobaczyłem, byłbym
gotów oskarżyć PZD o zaniechanie działań w usuwaniu zagrożeń.
Jeżeli prawdą jest, że regularnie prowadzone są kontrole, to pytam, jak to się
stało, że do tej pory na działce, 1274/8,
którą Starostwo sprzedało 19. 07. 2010r.,
stoi spróchniała brzoza, w której jest
dziura tak duża, że schowałoby się w niej
małe dziecko? Nie jest możliwe, aby zdro-

Korepetycje
z j. polskiego oraz
pomoc w przygotowaniu
do matury
tel. 601 560 650

Przyjmiemy do pracy szlifierza
metali lub chętnego do przyuczenia
w zawodzie. Wymagana podstawowa wiedza z zakresu obróbki
skrawaniem i rysunku technicznego.
Praca w Kobylej Górze.

tel. 62 731-61-94 w godz. 7-15

Przesyãki kurierskie
rmy GLS

we drzewo tak mocno spróchniało w rok
po sprzedaży. Oczywiście za to, że uschłe
konary drzew rosnących na sprzedanej
działce zagrażają bezpieczeństwu samochodów i przechodniów, teraz odpowiada jej nabywca, ale uschłe opadające z
kory konary świadczą o tym, że kontrole
były przeprowadzane nierzetelnie lub
nie prowadziły do usuwania zauważonych zagrożeń. Dowodem na to, że PZD
nadal nie usuwa zagrożeń, niech będzie,
że nad parkingiem należącym do PZD
wisi odłamany konar, który
zagraża parkującym tam
samochodom i ich właścicielom. Co będzie, jeśli gałęzie z
brzozy rosnącej tuż przy drodze lub uschłe gałęzie akacji
któregoś dnia spadną i kogoś
zranią lub, co gorsza, zabiją?
Ubezpieczyciel też uzna, że
PZD nie ponosi
żadnej winy?
To, co odpisano poszkodowanym, to
kpina. Jeszcze
większą kpiną jest to, że samochodom parkującymi na
powiatowym parkingu przy
ul. Brzozowej w Mikstacie
nadal zagrażają połamane
i uschłe konary, a właściciel
parkingu nie interweniuje
i nie usuwa widocznych na
zdjęciach zagrożeń. Za to
też powinna być kara. Może
trzeba, aby starosta sam
wybrał się na prawdziwą
kontrolę, a za przewinienia
zaczął wreszcie karać swoich
podwładnych.
Poszkodowanym, którym wrześniowa nawałnica
uszkodziła samochody, należy się zadośćuczynienie.
Może znajdzie się ktoś, kto
dopatrzy się swojej winy w
widocznych na zdjęciach
zaniedbaniach i, postępując

Kodeks cywilny
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził
drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej
naprawienia.
Art. 416. Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej
z winy jej organu.
Art. 417 § 1. Za szkodę wyrządzoną
przez niezgodne z prawem działanie lub
zaniechanie przy wykonywaniu władzy
publicznej ponosi odpowiedzialność
Skarb Państwa lub jednostka samorządu
terytorialnego lub inna osoba prawna
wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z
zakresu władzy publicznej zlecono, na
podstawie porozumienia, jednostce
samorządu terytorialnego albo innej
osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich
wykonawca oraz zlecająca je jednostka
samorządu terytorialnego albo Skarb
Państwa.

- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA

tel: 62 730 83 10

- BOAZERIA, DESKI TARASOWE, KVH
- LAKIERY, BEJCE, PIANKI, SILIKONY
- ŒRUBY, WKRÊTY, £¥CZNIKI
- OKNA DACHOWE

Rogaszyce 254
63-500 Ostrzeszów
www.dachy-mczekaj.pl

Pn-Pt: 7:00 - 19:00 So: 8:00 - 15:00

Sprzedaİ

DZIECIôCA
KRAINA

Ceny hurtowe

Wózki, ãóēeczka, foteliki,
rowerki, odzieē niemowlõca,
akcesoria, zabawki

jabãek i soków
naturalnych.

od 50gr/1kg
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306

Ostrzeszów,
ul. Gorgolewskiego 3
Naprzeciw kinoteatru
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dla wszystkich byáaby moĪliwoĞü
zgáoszenia na stronie energetyki
swojego adresu e-mail, by w ten sposób bezpoĞrednio otrzymywaü takie
informacje.
Jeszcze prostszym rozwiązaniem byáoby umieszczanie ogáoszeĔ
zawsze w tym samym miejscu, np. na
tablicy w centrum Kobylej Góry, a jeĞli
wyáączenia są planowe, to w „Czasie
Ostrzeszowskim” (nieodpáatnie).
Ponadto istnieje system wczesnego ostrzegania, byü moĪe energetyka
powinna zastanowiü siĊ nad skorzystaniem z takiej moĪliwoĞci. Wystarczyáoby tylko dogadaü siĊ z gminą,
która w formie smsa powiadamiaáaby
swoich mieszkaĔców, oczywiĞcie
tych, którzy wczeĞniej wyrazili chĊü
otrzymywania takich wiadomoĞci, tak
jak to zrobiáa np. gmina Kraszewice.
Energetyka táumaczy, Īe nie ma
obowiązku powiadamiania o swoich
dziaáaniach pojedynczych osób.
UwaĪa, Īe plakaty rozwieszane na
drzewach lub w innych miejscach w
zupeánoĞci wystarczą.
Tylko duĪe przedsiĊbiorstwa,
które posiadają swoje stacje transformatorowe, zostają bezpoĞrednio
informowane.
Warto, aby traktowano wszystkich ludzi równo. W koĔcu wszyscy
opáacamy swoje rachunki. Skoro my
wywiązujemy siĊ ze swoich zobowiązaĔ, to dlaczego firma energetyczna
nie traktuje nas powaĪnie?!
A. àawicka

SPRZEDAĒ
ĒYWEGO
KARPIA

- NARZÊDZIA, ELEKTRONARZÊDZIA

Grabów, tel. 606 644 466

Wydawca: Czas Ostrzeszowski sp. z o.o.

Od jakiegoĞ czasu mieszkaĔcy
gminy Kobyla Góra skarĪą siĊ na
wyáączanie prądu przez energetykĊ
bez wczeĞniejszego uprzedzania.
Rozmawiaáam o tym z p. Andrzejem ZieleziĔskim, który od kilku lat
prowadzi w Kobylej Górze sklep wielobranĪowy. Codziennie wiele osób
przychodzi do niego nie tylko po to,
Īeby zrobiü zakupy, ale równieĪ i po
to, aby zapáaciü rachunki czy wysáaü
kupon totolotka. Niestety, w dniach 15
i 16 listopada w godzinach od 8.00
do 10.00, a takĪe od 14.00 do 16.00
klienci p. Andrzeja musieli odejĞü ze
sklepu „z kwitkiem”. Przyczyną byá
brak prądu. Nie spowodowaáa go
jednak Īadna nagáa awaria. Zostaá
wyáączony przez energetykĊ z powodu wczeĞniej zaplanowanych prac.
Co prawda firma ta informuje
mieszkaĔców o przerwach w dostawie prądu, ale takie ogáoszenia
pojawiają siĊ zazwyczaj na sáupach
lub drzewach, w dodatku za kaĪdym
razem w innym miejscu. Dlatego odbiorcy energii czĊsto nie mają o tym
pojĊcia. Jak táumaczy wáaĞciciel sklepu, nie tylko jemu utrudniáo to pracĊ,
ale równieĪ jego sąsiadom i klientom,
którzy nie mogli w tym czasie opáaciü swoich rachunków. Prowadząc
taką dziaáalnoĞü p. Andrzej czuje siĊ
zobowiązany powiadomiü wczeĞniej
swoich klientów o podobnych sytuacjach.
Jak siĊ dowiedziaá, energetyka w
KĊpnie zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące przerw
w dostawie prądu
w poszczególnych
gminach. Jednak, jak
sáusznie zauwaĪyá,
niewielu z nas zagląda na tĊ stronĊ, a co
za tym idzie, niewielu
wie o takich ogáoszeniach. Nie kaĪdy
teĪ posiada dostĊp
do Internetu. Sprzedawca zasugerowaá,
Īe z pewnoĞcią lepszym rozwiązaniem

- RYNNY, £UPEK, STRUKTONIT

Gospodarstwo Sadownicze
Aleksander Ofierski

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

POWAįNIE TRAKTUJCIE
SWOICH ODBIORCÓW

HURTOWNIA DEKARSKA

PACZKA DO 30KG 25Zà,
dostawa w ciągu 24 godz.

honorowo, wypłaci te odszkodowania.
Nikt mnie nie przekona, że zwisający
połamany konar nie jest zagrożeniem,
a przeprowadzona kontrola nie była w
stanie go zauważyć. Uschnięte gałęzie
drzew widoczne są z daleka, więc pisanie
o braku winy naprawdę jest kpiną z ludzi
i obowiązującego prawa.

7.12.2011

CJA
PROMO
*
A DO -30%

ZN
ĝWIĄTEC

* dotyczy rowerów górskich

od dnia 10. grudnia
ul. 21 Stycznia 20
Ostrzeszów
tel. 660 439 210

EKO GROSZEK,
MIAâ I WČGIEL
GRUBY
W NAJNIŻSZEJ CENIE!!!
tel. 607 726 677 lub 693 348 444
Nowy plac przy Spóádzielni Inwalidów „Pomoc”

APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Borek” od 5.12 do 11.12.2011, tel. 586-13-87
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 12.12 do 18.12.2011, tel. 730-00-76
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

