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Z budowlanką do Trzebnicy

Nasza policjantka zachowała się wzorowo

Urzędnicy z ministerstwa chcą zlikwidować biuro Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego

J

edna z oleśnickich policjantek jechała w ubiegły
piątek autostradą w kierunku Zgorzelca. Miała zamiar
wypocząć na nartach w tej
części naszego województwa. Za Kątami Wrocławskimi zauważyła kierowcę renault. – Pojazd zwrócił jej
uwagę ponieważ jechał zygzakiem, a ponadto kierujący
autem zajeżdżał drogę innym samochodom – relacjonują funkcjonariusze z oleśnickiej komendy.
Policjantka postanowiła
zatrzymać
samochód
i sprawdzić czy przypadkiem
jadący tak niebezpiecznie
kierowca nie jest pijany.

O swoich spostrzeżeniach
poinformowała także dyżurnego Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu, który skierował we wskazane miejsce patrol drogówki.
Przeczucia naszej policjantki okazały się słuszne.
Mężczyzna
przebadany
przez funkcjonariuszy wrocławskiej drogówki miał 2,18
promila alkoholu w wydychanym powietrzu i mimo
tego wsiadł zupełnie beztrosko za kółko.
Za kierowanie autem
po pijanemu grozi mu kara
pozbawienia
wolności
do dwóch lat. (IP)

M

inister budownictwa Jerzy
Polaczek uważa, że powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego nie powinny istnieć.
A to oznacza, że po dokumenty
związane z budową domu będziemy musieli jeździć na przykład do Trzebnicy. To i tak nie
najgorzej, bo nowy pomysł zakłada między innymi przynależność mieszkańców Oławy do inspektoratu w Kłodzku.
– O większej bzdurze dawno
nie słyszałem – komentuje sprawę starosta Zbigniew Potyrała,
który prowadził już rozmowy
z Wojewódzkim Inspektorem
Nadzoru Budowlanego w tej
sprawie.

– Usłyszałem między innymi,
że Oleśnica mogłaby być ośrodkiem zamiejscowym inspektoratu w Trzebnicy. Jaki w tym sens?
Wwojewództwie dolnośląskim
będzie siedem ośrodków okręgowych: w Lubinie, Jeleniej Górze,
Wałbrzychu, Bolesławcu, Trzebnicy, we Wrocławiu i w Kłodzku.
Oleśnicy w tym gronie nie ma.
– To kompletnie niefortunny
pomysł– mówi Andrzej Komarzyniec, powiatowy inspektor
budowlany, który nie wie, czy
wkrótce nie straci pracy. – Ale to
nie o mnie chodzi, tylko o tych
wszystkich ludzi, których obsługujemy. Rocznie trafia do nas
blisko cztery i pół tysiąca spraw.
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Jechał zygzakiem

Czy Andrzej Komarzyniec zachowa swoje stanowisko?
Komarzyniec nie wyobraża
sobie pracy w okręgowym inspektoracie.– To nie jest tak, że
my cały czas siedzimy przy biurkach i wypełniamy papierki
– mówi. – Większość czasu spędzamy w terenie. Tygodniowo
pokonujemy nawet 300 kilometrów, a podlegają nam nie tylko
obiekty kubaturowe, ale i zbiorniki wodne czy konstrukcje sta-

Schronisko w Nowej Ligocie przestanie istnieć

Psy do adopcji

Katarzyna Kijakowska

O

d ubiegłego tygodnia trwa
gorąca dyskusja na temat
przytuliska dla zwierząt
w Nowej Ligocie. Po wizji lokalnej, o której pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, nie ustają roz-

mowy co do przyszłości tego
miejsca. Czworonogami, które
znajdują się na posesji Marzeny
Sobańskiej, ktoś musi się zająć.
Sprawy wziął w swoje ręce powiatowy lekarz weterynarii.
– Pani Sobańska nie może
dłużej kierować tym miejscem

– przyznał w rozmowie z nami
Henryk Bajcar. – Córka poinformowała nas, że przynajmniej
na razie, jej matka, nie może się
zajmować czworonogami, bo
przebywa w szpitalu.
Jaki los czeka więc blisko trzysta zwierząt, które wcześniej

Psom, które kiedyś trafiły do schroniska w Nowej Ligocie, teraz będzie trzeba znaleźć
nowy dom. Trafią do innych przytulisk i do ludzi dobrej woli.

znalazły dom w podoleśnickiej
wsi?
– Lekarze weterynarii są tam
niemal codziennie – mówi Bajcar. – Najpierw przystąpiliśmy
do oddzielenia zwierząt chorych
od zdrowych. Teraz wszystkie
zostaną oznakowane, czym
obiecali się zająć wolontariusze
ze Stowarzyszenia Opieki
nad Zwierzętami. Potem psy trafią do adopcji. Poszukamy im
miejsc, gdzie mogłyby zamieszkać.
My dowiedzieliśmy się, że
do czasu przewiezienia zwierząt
na miejscu musi zostać ustanowiony zarządca. Tym ma się zająć gmina, która zobowiązała się
opłacić pracowników, którzy zadbają o zwierzaki.
Dlaczego założone osiem lat
temu schronisko spotkał taki
los? – Pani Marzena ma dobre
serce, ale nie ma menadżerskiego zapału – uważa Bajcar. – Winne są także gminy, które albo
wcale nie dawały pieniędzy, mimo że psy z ich terenu tu trafiały
albo tak konstruowały umowy,
że środki wpływały w jednorazowej transzy, a powinny to być
konkretne kwoty za psy z ich terenu. •

lowe. Nie wyobrażam sobie,
w jaki sposób inspektorzy
z okręgu dotarliby do tych
wszystkich miejsc.
Starosta zapowiada, że walki
o utrzymanie inspektoratu
w Oleśnicy nie odpuści. – Wysłałem pismo do ministra, kontaktowałem się z posłem Jerzym
Żyszkiewiczem, który obiecał
pomoc – mówi. (KK)

Tutaj listu
nie odbierzesz
Poczta nieczynna z powodu awarii ogrzewania

M

nimo, że za oknem plus
pięć stopni Celsjusza informację o takiej treści zastali
klienci Poczty Polskiej przy ul.
Krzywoustego, którzy pojawili się w tym miejscu 1 lutego.
– To skandal – denerwuje się
jeden z naszych Czytelników.
– Kto to widział, żeby w tych
czasach zamykano jakąś instytucję, bo się ogrzewanie
zepsuło. A w dodatku, co to
za zima? Przecież temperatury nie są aż tak niskie, żeby
nie można było pracować.
Nerwy na niewiele się tu
zdadzą. Okazuje się bowiem,
że filia Poczty Głównej szybko nie zostanie uruchomiona. Przyczyną jest poważna awaria ogrzewania, której
w krótkim czasie nie uda się
naprawić.
– Musimy ogłosić przetarg,
wybrać firmę a potem czekać

aż ta inwestycję zrealizuje
– mówi Marzanna Strumecka z Urzędu Pocztowego przy ul. 3 Maja. – Bardzo
nam przykro, ale klienci będą musieli korzystać z pozostałych naszych urzędów, bo
ten przez najbliższe trzy miesiące na pewno nie zostanie
uruchomiony. Zapraszamy
na ul. Wojska Polskiego i 3
Maja.
Skutki zamknięcia poczty
przy ul. Krzywoustego odczuwają już ci, którzy chcą
korzystać z usług poczty
przy ul. 3 Maja. W poniedziałek trzeba było tutaj stać
w bardzo długim ogonku.
Klienci proszą więc, by
do czasu otwarcia punktu
na peryferiach miasta na poczcie głównej przez cały czas
funkcjonowało kilka okienek. (KK)

Zdrowie w remoncie
S

toły chirurgiczne i zabiegowe, fotele ginekologiczne
i zestaw stomatologiczny to tylko
część sprzętu medycznego, który
w tym roku zostanie kupiony
do miejskich przychodni. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ma
na ten cel 127 tysięcy złotych.
Pieniądze przekazało ze swojego
budżetu miasto.
– To nie są bardzo kosztowne
zakupy, ale nie znaczy, że niepotrzebne – mówi Stanisław
Ptak. – Niektóre z tych sprzętów

mają nawet po dwadzieścia lat
i trzeba je po prostu wymienić.
Zakupy to nie jedyne plany inwestycyjne dyrektora na ten rok.
– Chcemy wyremontować pomieszczenia po pracowni rentgena przy ul. Ludwikowskiej
i przenieść tam gabinet mammografii – mówi Ptak.
Remonty nie ominą także poradni dla kobiet przy ul. Kilińskiego. Wiadomo, że na przestrzeni marca i kwietnia gabinety zostaną czasowo przeniesione
do przychodni na ul. Hallera.

– Musimy wypełnić rozporządzenie ministra, który nakazuje,
by przy każdym gabinecie ginekologicznym funkcjonowały tak
zwane punkty utrzymania czystości – wyjaśnia Ptak.
W Poradni K zostanie zamontowana także platforma do przewożenia pacjentek niepełnosprawnych. Podobne urządzenie pojawi się w przychodni dla
dzieci zdrowych przy ul. Hallera. Oba urządzenia SZPZOZ dostał bezpłatnie. Zapłacić trzeba
będzie tylko za ich montaż.

My dowiedzieliśmy się także,
że trwa opracowywanie czteroletniego planu inwestycyjnego
dla oleśnickich przychodni. Pieniądze na ten cel zakład będzie
chciał dostać z Unii Europejskiej.
Chodzi o trzy miliony złotych,
za które można by m.in. wyremontować dachy w obu budynkach, odnowić elewację przy ul.
Hallera i wymienić część sprzętu. W tym na przykład mammograf czy aparaturę do laboratorium oraz komputery obsługujące przychodnie. (KK)
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W miejskich przychodniach nie oszczędza się na pacjentach

Klienci, którzy do tej pory korzystali z usług tej poczty,
od kilku dni odchodzą z kwitkiem.

