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A131308Podpis pod petycją
W kościele Matki Bożej
Miłosierdzia, po każdej niedzielnej
mszy świętej, członkowie Akcji
Katolickiej sprzedają kalendarze
na 2009 rok. Przy tej okazji
można także złożyć swój podpis
pod petycją o utworzenie 
w Oleśnicy muzeum miejskiego. 

Spotkania dla par
Jutro, tj. 2 października w salce
przy kościele św. Trójcy
rozpoczynają się konferencje 
dla narzeczonych. Spotkania
odbywają się o godz. 18. 

Dzielnica z kłopotami
Z poważnym problemem borykają
się mieszkańcy posesji w obrębie
ulic Ludwikowskiej, Stolarskiej 
i Wikliniarskiej. Sygnalizuje o tym
radny Marek Czarnecki. 
– Chodzi o częste, w ciągu dnia,
pozbawianie nas prądu 
– wyjaśnia. – Bywa, że w ciągu
kilku godzin prądu nie ma
kilkanaście razy. Problemem
obiecały się zająć władze miasta,
której mają interweniować 
w energetyce. 

Bliżej klientów
Na parterze siedziby Miejskiej
Gospodarki Komunalnej 
przy ul. 11 Listopada w Oleśnicy
ma powstać biuro podawcze.
Klienci spółki komunalnej
załatwią tutaj wszystkie sprawy
związane z zaopatrzeniem 
w wodę, ciepło czy
odprowadzaniem ścieków.
Łatwiej będzie także tym, którzy
muszą korzystać z administracji
cmentarza. Siedziba będzie się
mieścić przy ul. Wojska
Polskiego. (KK)

Zapadł wyrok 
w sprawie
schroniska w Nowej
Ligocie. W najbliższy
weekend 
z przytuliska będzie
można zabrać
ostatnie zwierzęta

Katarzyna Kijakowska

Na dziesięć miesięcy pozba-
wienia wolności w zawie-
szeniu na dwa lata skazał

oleśnicki sąd Marzenę S., właści-
cielkę schroniska dla psów w No-
wej Ligocie, w gminie Oleśnica.
Rozprawa trwała prawie rok.
Sprawa przetrzymywania zwie-
rząt w bardzo kiepskich warun-
kach sięga stycznia 2007 roku.

Przyjedź i zabierz
W schronisku w Nowej Ligocie

na nowy dom ciągle czeka 12
psów – informuje za naszym po-

średnictwem Dawid Karaś zwro-
cławskiego oddziału Straży dla
Zwierząt. – Psy te zostały objęte
szczególnym programem adop-
cyjnym związanym z Dniem
Zwierząt, któremu patronuje Ko-
alicja dla Zwierząt zrzeszająca
główne polskie organizacje
ochrony zwierząt.

4 i 5 października, w godzi-
nach od 10 do18, będzie można
przyjechać do Nowej Ligoty i ad-
optować wybrane zwierzę.
– Wszystkie psy przebywające
obecnie w schronisku są zdrowe,
zaszczepione, zaczipowane i po-
siadają międzynarodowe pasz-
porty – mówi Karaś. – Psy wyda-
wane są nieodpłatnie. Ich wykaz
znaleźć można na stronie inter-
netowej: www.straz dlazwierzat.
wroclaw. pl/adopcje2. html.

Wyrok dla Marzeny S. 
Marzena S., która przez wiele

lat we wsi pod Oleśnicą prowa-
dziła schronisko dla psów, zosta-
ła oskarżona przez prokuraturę,
że od października 2006 roku

do stycznia 2007 roku, znęcała
się nadtrzystoma psami. Podczas
śledztwa kobieta wyjaśniała, że
powodem tego miał być brak pie-
niędzy i ciągle rosnąca liczba
zwierząt, którymi musiała się
opiekować. 

Prokurator wnioskował o karę
pozbawienia wolności
na okres 10 miesięcy, w zawie-
szeniu nadwa lata, grzywnę oraz
nadzór kuratora. Chciał też ob-
ciążenia Marzeny S. kosztami są-

dowymi. Do tego wniosku przy-
chylił się oskarżyciel posiłkowy
– Fundacja dla Zwierząt. 

Podczas wrześniowej rozpra-
wy sąd uznał Marzenę S. winną
znęcania się nad zwierzętami.
Skazał ją na 10 miesięcy pozba-
wienia wolności w zawieszeniu.
Z uwagi na bardzo trudną sytu-
ację finansową i życiową skaza-
nej zwolnił ją z kosztów sądo-
wych oraz nie przychylił się
do wnioskowanej kary grzyw-

ny. W uzasadnieniu sąd zgodził
się, że środki na schronisko by-
ły niewystarczające, ale nie
uznał tego za czynnik usprawie-
dliwiający dla Marzeny S. – oso-
by z wyższym wykształceniem,
która powinna mieć świado-
mość obowiązku, jaki wzięła
na siebie. 

Kolejne doniesienie
Ale to nie koniec sprawy przy-

tuliska w Nowej Ligocie. Z na-

szych informacji wynika, że
na początku października
do Prokuratury Okręgowej we
Wrocławiu trafi zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstw przez urzędników samo-
rządowych oraz Inspekcję Wete-
rynaryjną. Chodzi między inny-
mi o porzucenie zwierząt, skła-
danie fałszywych zeznań w toku
śledztwa i procesu przeciwko
Marzenie S. oraz zaniedbanie
obowiązków służbowych. •

Trzeba przejąć rzekę
Mogą być problemy z poprowadzeniem ścieżek rowerowych

Opierwszych problemach zwią-
zanych zwytyczeniem ibudo-

wą miejsc dla spacerowiczów iro-
werzystów informuje burmistrz
Jan Bronś. – Zwróciliśmy się
do zarządcy rzeki, wrocławskiej
instytucji, której obowiązkiem jest
między innymi utrzymanie po-
rządku w jej okolicy – wyjaśnia.
–Odpowiedź, która otrzymaliśmy
wprawiła nas wzdumienie –przy-
znaje. – Urzędnicy z Wrocławia
przyznali, że wyrażą zgodę na za-

gospodarowanie terenu pod wa-
runkiem, że przejmiemy utrzyma-
nierzeki. 

Co w tej sytuacji? Burmistrz
zapowiada, że będzie prowadził
dalsze rozmowy na ten temat,
apowstanie ścieżek icałego kom-
pleksu nie jest zagrożone. Przy-
pomnijmy, że chodzi o poprowa-
dzenie szlaku wzdłuż całej rzeki
Oleśnicy, od parku przy Wałach
Jagiellońskich po stawy przy ul.
Spacerowej. (KK)
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Wernisaż z wykładem

Wernisażowi wystawy Bronisława Szwacza
„Doświadczanie sztuki lat” towarzyszył wykład dyrektora
Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie Zbigniewa Buskiego,
który mówił o polskich artystach żyjących na emigracji. 
– To na pewno interesujący sposób zdobywania wiedzy
– powiedziała nam Daria z II LO, która wspólnie z Anią 
i Kasią podziwiały prace Szwacza w galerii oleśnickiego
ośrodka kultury. (KK)

Obrońcy praw zwierząt zapowiadają, że w październiku do prokuratury trafi doniesienie o popełnieniu
przestępstwa przez urzędników i weterynarzy

Właścicielka 
przytuliska 
skazana

Przez wiele miesięcy psy żyły w trudnych warunkach. W tym tygodniu ostatnie zwierzęta mają znaleźć nowe domy.


