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Sądy odwołują rozprawy
przez nie doręczone wezwania
* Są pierwsze przypadki odwoływa-
nia sądowych rozpraw z powodu
zmiany operatora pocztowego.do-
starczającego wezwania - ustaliło
RadioTOKFM

,Od stycznia przesyłkami zajmuje się
nie Poczta Polska, ale Polska GrupaPo-
cztowa wspólnie z InPostemi Ruchem.
Nowyoperator ma problemy z dostar-
czaniem sądowych wezwań.
- Nastąpiło odwołanie rozprawwieś-

nie ztęgo powodu, że nie wykonano do-
ręczenia zleconego przez sąd. NIkt się
nie stawił, a sąd nie uzyskał żadnej in- -
formacji, czy strony zostały prawidło-
wo powiadomione, CZJT też nie - mówi
sędzia Artur Ozimek, rzecznik Sądu
Okręgowego w Lublinie. Jak dodaje, do
sądów nie dotarły tak zwane zwrotki,
- Jest to kartonik, naktórym strona czy
uczestnik postępowania osobiście po-
świadczaodebranie przesyłki, z datą

co za numer!

Sposób na reklamy
* -Dzwonię, żeby podzielić slęeu- .
dawnym numerem telefonu, ktiJry
odkryłem. Zgłosiłem pod nim niele-
galnereklamy inastępnego dnia ich
nie było - mówi pan Maciej

Czytelnika stołecznej "Gazety \\ybor~
czej" pana Macieja denerwowaly nie-
legalne reklamy wbijane w trawnik
wzdłuż ul.Kondratowiczana Bródnie,
tuż koło urzędu dzielnicowego Targów-
ka i pod nosem mieszkańców dużego
bloku. - Pączkowały stopniowo. Naj-

i podpisem. I wtedy sąd ma wiedzę, co
się dzieje - wyjaśnia Ozimek,
Od Renaty Nowosadzkiej, rzecznika

prasowego Sądu Okręgowego w Gorzo-
wie Wielkopolskim, dosta1iśmyzkolei

, informację, że w tym sądzie nie odby-
ły się dwie rozprawy w wydziale kar-
nym odwolawczym. Gorzejjestwsą-

- dach rejonowych w tym okręgu. Dla
przykładu: w Sądzie Rejonowym
w Międzyrzeczu nie odbyło sięjużkil-
kanaście spraw. Podobną tendenqę wi-
dać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie,
gdzie są to coraz częstsze przypadki
- ty1kowczoraj kilka takich spraw spa-
dło z wokandy.
Sądy dostrzegają też inne problemy ..

W Gorzowie odnotowano wieleniepra-
widlewości w doręczeniach: brak daty
doręczenia, brak podpisu ezywskaza-
nia osoby odbierającej. A to ma bardzo
istotne znaczenie dla sądu, bo tu wszyst-
kornusisięzgadzać.Ponadto-jakinfor-

pierw był baner sklepu zoologicznego.
Później swój dostawił optyki "chwi-
lówki". Wszystkie banerysą nielegał-
ne, bo znajdują się w pasie ulicy, a Za-
rząd Dróg Miejskich z zasady nie wy-
daje pozwoleń na reklamy. Gdypan
Maciej zwrócił uwagę przedsiębior-
com, ci go zignorowali.
wtedy zadzwonił do urzędu dzielni-

cy,ale stamtąd odesłali go do miejskich
drogowców. Cudowny numer, który
odnalazł na stronie Zarządu Drógrvliej-
skich, należy do WYdziałuKontroli Pa-
sa Drogowego. - Odebrał bardzo miły
pan. Wszystkiego wysłuchał ipowie-
dział, że się tym zajmą. Wstaję następ-
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muje Renata Nowosadzka -jużwidać,
że znacznie wydłużył się okres dorę-
czeń wporównaniu z doręczeniami wy~
konywanymi przez Pocztę Polską, .
Do sąduw Lublinie dociera wiele sy-

gnalów od adwokatów, że od początku
stycznia nie dostalinicalbo że doręczy- .
ciel poinformował ich, że będzie przy-
chodziłraznakilkadni- Tomożeskut-
kować tym, że adwokat dowie się o ter-
minie rozprawy już po tej rozprawie
-mówi sędzia ArturOzimek. Przyzna-
je, że jest też sporo informacji od osób,
które nie sąprawnikami. -Mamyinfor-
macje o tym, że przesyłkę dostarczala i
osoba nieletniaalbo że próba doręcze-
nia mialamiejscewpóźnych godzinach
wieczornych -mówi Ozimek. Był też
przypadek, gdynaawiziejako punkt do
odebrania przesyłki podanoprywatny
dom, którego właściciele nic o tym nie
wiedzieli, . -

Anna Gmiterek-ZabłOcka, TOK FM

nego dnia i nie wierzę własnym oczom:
wszystkie reklamy zniknęły - zachwa-
la pan Maciej.
Nie jest tym zaskoczona Karolina

Gałecka z biura prasowego ZDM.
- Nasz WYdział Kontroli Pasa Drogo-
wego został powolany specjalnie do
tego celu. Jego pracownicy codzien-
nie przejeżdżają dziesiątki, a może
i setki kilometrów w poszukiwaniu re- I

kłam. Reagujemy też na zgłoszenia ;
- zapewnia - j

Numery do WYdziału Kontroli Pasa !
Drogowego to: 22 55 89 768, 22 55 89 I
736/"m. Telefondzialawgodz. 7.30-15.30.
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