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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

Soplem
w gãowč
Mróz i padający Ğnieg daje siĊ
we znaki prawie wszystkim oprócz
dzieci i narciarzy, bo ci są zadowoleni. Mniej cieszy tych, którzy chodzą
po nieodĞnieĪonych chodnikach,
po lodzie i poĞniegowym báocie. Za
uprzątniĊcie Ğniegu, báota, lodu i
innych zanieczyszczeĔ z chodników
odpowiada wáaĞciciel nieruchomoĞci,
do której przylega chodnik, tak stanowią przepisy (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystoĞci i porządku w
gminach). Za chodnik uznaje siĊ teĪ
wydzieloną czĊĞü drogi publicznej,
która sáuĪy do ruchu pieszego i jest
poáoĪona bezpoĞrednio przy granicy
nieruchomoĞci
Ilekroü w ustawie jest mowa o
wáaĞcicielach nieruchomoĞci - rozumie siĊ przez to takĪe wspóáwáaĞcicieli, uĪytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomoĞci w zarządzie lub uĪytkowaniu, a takĪe inne
podmioty wáadające nieruchomoĞcią.
JeĪeli wáaĞciciel nie wywiązuje siĊ z
obowiązku uprzątniĊcia chodnika, to
musi siĊ liczyü z tym, Īe moĪe byü
ukarany za to grzywną. Sople i zwaáy
Ğniegu z dachu budynku takĪe powinien usuwaü wáaĞciciel nieruchomoĞci, gospodarz domu, lub wspólnota
mieszkaniowa, jeĞli funkcjonuje w budynku przylegającym do chodnika.
Po kaĪdej zimie oddychamy z
ulgą, mając nadziejĊ, Īe w kolejnym
roku bĊdzie lepiej. I czasem jest,
ale dlatego Īe zima jest áagodna i
bezĞnieĪna, lecz kiedy áapie nas swą
biaáą, mroĨną rĊką, zaczynają siĊ
káopoty. Radni stworzyli regulamin,
a w nim wiele paragrafów, ale trud-

no wymagaü, Īeby spoáeczeĔstwo
stosowaáo siĊ do tych przepisów,
skoro wáadze gminy odpowiedzialne
za oczyszczanie i usuwanie Ğniegu i
lodu z podlegáych im terenów tego nie
robią lub robią z wielkim opóĨnieniem,
licząc na to, Īe ludzie rozdepczą, a
potem samo spáynie. Miasto nasze
jak zwykle zostaáo zablokowane
przez Ğnieg. Ulice, chodniki, parkingi
to miejsca, przez które trudno jest
przejĞü ludziom caákowicie zdrowym,
nie mówiąc juĪ o starszych, niepeánosprawnych i tych, którym jest najtrudniej, czyli na wózkach inwalidzkich
i poruszających siĊ przy pomocy

Usãugi remontowe:
-szpachlowanie
-regipsy
-malowanie
-päytki, panele itp.
tel. 669 329 211

chodzików czy balkoników. ZdjĊcia
na naszych stronach pokazują, jak
wáadze dbają, aby takim ludziom Īyáo
siĊ lepiej. Nawet przy przejĞciach dla

Kolbego z Kolejową (tuĪ przy Rynku). Budynek ten podlega spóáce
gminnej ZGM i przez te 4 dni Ğnieg
zalegaá na chodniku, a ludzie wydeptali tam ĞcieĪkĊ podobną do tych
leĞnych, wydeptanych przez zwierzĊta chodzące do wodopoju. Kiedy
przechodziáem tamtĊdy w czwartek,
niewiele brakowaáo, abym dostaá w
gáowĊ spadającym z dachu soplem,
a przestraszony, wywijając hoáubce,
o maáo nie poáamaáem nóg na muldach lodu zalegającego na chodniku.
Moja klatka piersiowa nie jest jeszcze

Tak wygląda odĞnieĪanie na ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie.
ĝnieg z ulicy zgarniany jest na boki, blokując wyjazd z posesji. Zamiast uáatwiaü nam Īycie, sáuĪby porządkowe je utrudniają. (fot.
nadesáaá p. Roman àepski.
pieszych nikt Ğniegu nie uprząta, a
raczej, jakby na záoĞü przechodniom,
tam go wáaĞnie gromadzi. Za wywoĪenie Ğniegu zabrano siĊ dopiero
wtedy, gdy synoptycy zapowiedzieli
kolejne obﬁte opady.
Kto chodzi po Ostrzeszowie,
zauwaĪyá zapewne, Īe niektórzy
wáaĞciciele lub dzierĪawcy nieruchomoĞci wywiązują siĊ z naáoĪonego
na nich obowiązku bardzo dobrze.
Ale są i takie domostwa, wzdáuĪ
których Ğnieg i lód zalega przez wiele
dni. Mnie, z uwagi na stan zdrowia,
przyszáo ostatnimi czasy czĊsto bywaü u lekarzy i rehabilitantów, wiĊc

w Ostrzeszowie jestem prawie codziennie. Od poniedziaáku 4 stycznia
do czwartku 7 stycznia codziennie
zmuszony byáem przechodziü wzdáuĪ
budynku, poáoĪonego u zbiegu ulic

zroĞniĊta i trzymają ją druty, które w
czasie upadku mogáy popĊkaü, a to w
najlepszym przypadku skoĔczyáoby
siĊ kolejną operacją. Wybroniáem siĊ
przed nią tylko dziĊki dobrej jeszcze
sprawnoĞci ﬁ zycznej i gorsetowi,
który noszĊ. Kiedy odzyskaáem równowagĊ na tym lodowisku, ogarnĊáa
mnie okropna záoĞü. Rozgniewany,
z proĞbą o interwencjĊ zwróciáem
siĊ do patrolujących akurat miasto
straĪników miejskich. Wystarczyáo
póá godziny, a na chodniku pojawili
siĊ ludzie uprzątający lód, a w Rynku czekaá straĪacki podnoĞnik, aby
usunąü z okapu sople lodu i ĞnieĪne
nawisy. Przy okazji straĪacy usunĊli
sople z jeszcze jednego budynku. I na
tym przykáadzie dokáadnie widaü jak
cwaniacy wysáugują siĊ paĔstwową
sáuĪbą, która usuwając takie zagroĪenia nie moĪe im wystawiü rachunku
za wykonaną usáugĊ. Uczciwy kamienicznik, zgodnie z ustawą, sam wynajmując ﬁrmĊ, páaci, a cwaniaczki,
ignorując przepisy, wykorzystują straĪ
poĪarną, a co za tym idzie, wszystkich
podatników. StraĪacy, przypominając
w komunikatach prawo budowlane,
próbują uzmysáowiü ludziom, kto jest
odpowiedzialny za usuwanie Ğniegu i
sopli z dachu, ale jak widaü niektórzy
nic sobie z tego nie robią, wiedząc, Īe
w razie czego straĪ zrobi to za nich.
Mam nadziejĊ, Īe przynajmniej za
te przypadki, które obserwowaáem,
posypią siĊ wysokie mandaty.
Ostrzeszowski regulamin utrzymania porządku na terenie gminy
brzmi: „Sprzątanie chodników i innych
czĊĞci nieruchomoĞci, sáuĪących do
uĪytku publicznego, z báota, Ğniegu,
lodu i innych zanieczyszczeĔ jest
obowiązkiem wáaĞciciela nieruchomoĞci bezpoĞrednio przylegáej do
chodnika”. I na tym przepisie gmina
bazuje, strasząc karami, jeĞli ktoĞ

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Mikstacie
ogłasza w dniu 29.01.2010r. o godz. 10 00
na bazie Kaliszkowice Kaliskie
przetarg nieograniczony na sprzęt rolniczy:

Ciągnik Ursus C-360
Ciągnik Ursus C-355
Rozsiewacz wapna „Piast” 2 szt.
Dodatkowe informacje pod nr. telefonów:
62/731-00-72
62/731-01-43
606 929 931

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska
Ostrzeszów ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64

ten przy drodze do Olszyny prawie
na caáej dáugoĞci jest od prywatnych
nieruchomoĞci oddzielony pasem
zieleni. WiĊc w myĞl zapisu „bezpoĞrednio przylegáej do chodnika”,
chodnik winien odĞnieĪaü wáaĞciciel
pasa zieleni, czyli Powiat. W Olszynie
prawie na kaĪdym wiejskim zebraniu
straszy siĊ mieszkaĔców, Īe jeĞli nie
bĊdą sprzątali, to czeka ich kara. Czy
to jest uczciwe postĊpowanie?
Zdarzają siĊ teĪ , i to czĊsto, przypadki wpychania masy zebranego z
drogi Ğniegu przed bramy garaĪowe
czy drogi wyjazdowe z posesji, co
powinno byü karane mandatem tak
samo jak parkowanie na wszelkich
wjazdach.
Aby nie byáo wątpliwoĞci, kto ma
odĞnieĪaü chodniki na terenie miasta
na prawach powiatu przedstawiam
cytat z orzecznictwa sądowego:
„Obowiązek utrzymania nawierzchni
chodników przy kaĪdej kategorii
drogi publicznej poáoĪonej w mieĞcie
na prawach powiatu i niebĊdącej autostradą ani drogą ekspresową spoczywa na zarządcy tej drogi (wyrok
SN z 29 stycznia 1999 r., sygn. akt I
CKN1005/97).
Przyglądając siĊ naszej okolicy,
moĪemy wysnuü wniosek, iĪ pierwszymi do ukarania za niewywiązywanie siĊ z obowiązku naáoĪonego przez
ustawĊ o utrzymaniu porządku i czystoĞci na terenie gminy są burmistrz,
prezes ZGM i dyr. Powiatowego Zarządu Dróg. StraĪnicy miejscy pewnie
mandatu burmistrzowi nie wystawią,
bo któĪ bĊdzie kąsaá rĊkĊ, która go
karmi. A moĪe siĊ mylĊ i nowy komendant jest w stanie to zrobiü.

Pielgrzymka do Rzymu
Padwa – Asyē – Watykan
– Rzym – Loreto – Wenecja
05-11.04.2010

koszt 1000zã + 110 EURO
Zapisy, wyjazd – Ostrzeszów
kontakt 0604 261 429
dzwoniç po 19.00

opieka duchowa ks. Leszek Wojtasik

Pielgrzymka do Lourdes
i Fatimy
19.07 – 02.08.2010
Altoting – Padwa – Nicea – Genewa
– Barcelona – Madryt – Fatima – Lizbona
– Santiago De Compostella – Lourd – La Salette
cena 1300zã + 610 EURO
Zapisy, wyjazd – Ostrzeszów

kontakt 0604 261 429

EKO GROSZEK
W DOBREJ CENIE
luzem i workowany 480zá
ul. Ceglarska 14
(dojazd od ul. Skáadowej)
stare PZGS-y
tel. 607 245 461 lub 601 348 444

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„W Rynku” od 11.01.2010 do 17.01.2010, tel. 730-04-72
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego od 18.01.2010 do 24.01.2010, tel. 732-05-35
DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

chodnika nie sprząta. Ale skupiü siĊ
naleĪy na zapisie „nieruchomoĞci
bezpoĞrednio przylegáej do chodnika”. Oznacza to, Īe jeĞli chodnik nie
przylega bezpoĞrednio do prywatnej
nieruchomoĞci, lecz dzieli go od niej
pas nawet 10 cm szerokoĞci trawnika
czy innych zaroĞli, wtedy obowiązek
usuwania z niego Ğniegu ciąĪy na
zarządcy drogi.
WáaĞciciel terenu bezpoĞrednio
przylegającego do chodnika odpowiada takĪe za wypadki, jakie mają
miejsce na skutek nieodĞnieĪenia
chodnika. PrzechodzieĔ, który np.
záamie nogĊ na oblodzonym chodniku lub dostanie soplem w gáowĊ i
przeĪyje, moĪe domagaü siĊ odszkodowania od wáaĞciciela przylegáej nieruchomoĞci. Aby nie byáo problemów
z udowodnieniem winy, najlepszym
dowodem bĊdzie wezwanie policji,
aby sporządziáa notatkĊ ze zdarzenia.
W moim przypadku byáoby to wysokie
odszkodowanie, bo sama operacja,
nie licząc kosztów pobytu w szpitalu i
póĨniejszej rehabilitacji, wyniosáa 20
tysiĊcy.
Dotaráa do mnie informacje z Siedlikowa, Īe tam odĞnieĪony chodnik,
biegnący wzdáuĪ drogi powiatowej,
jest zasypywany przez páugi odĞnieĪające drogĊ. To samo mówi wielu
ludzi odĞnieĪających chodniki.
A przecieĪ obowiązkiem zarządcy drogi jest usuwanie nadmiaru Ğniegu z ulicy.. Najlepszym rozwiązaniem
byáoby, gdyby odĞnieĪający ulice
odĞnieĪaá teĪ chodnik, wtedy jechaáby ostroĪniej, tak, aby nie niszczyü
wykonanej przez siebie roboty. Nie
wiem, jak jest w Siedlikowie, czy tamten chodnik graniczy bezpoĞrednio z
prywatnymi nieruchomoĞciami, ale
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