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Los bezdomnych zwierząt
Data opublikowania: 06-10-2010 18:30
Wraz z nadchodzącą zimą ludzie pozbywają się swoich
pupilów. Często zwierzęta są po prostu wyrzucane na ulicę.
Co mazowieckie samorządy i instytucje robią, aby pomóc zarówno
zwierzętom, jak i osobom, które im pomagają?
Radomski samorząd przeznaczył w tym roku pół miliona złotych
na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Czy to dużo, czy mało
sprawdziła Anna Orzeł?
Nowy obiekt dla bezdomnych zwierząt powstał 6 lat temu. Był bardziej
funkcjonalny i większy. Obecnie w schronisku mieszka około 630
zwierząt jednak powinno być o połowę mniej. Schronisko jest
przepełnione a bezdomne zwierzęta jak błąkały się po ulicach, tak się błąkają.
Sytuację w Płocku sprawdziła Katarzyna Piórkowska. W schronisku obecnie mieszka 130 bezdomnych
psów. Do obiektu mieszczącego 190 czworonogów przyjmowane są głównie psy. Trwają przygotowania do
zimy, budy są ocieplane i uszczelniane. Stare, chore psy oraz szczeniaki na zimę zostaną przeniesione do
budynku.
Gorzej wygląda sytuacja bezdomnych kotów. Lokatorzy są dość często negatywnie nastawione do kotów.
Zamykają okienka w piwnicach, w których nocują koty. Są oczywiście ludzie, którzy zwierzęta dokarmiają, ale
są i tacy, którzy są temu przeciwni. Tak naprawdę toczy się wojna między tymi, którzy koty kochają a tymi,
którzy chcieliby się ich pozbyć. Szkoda, że w zacietrzewieniu walcząc z kotami ludzie zapominają, że są one
naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w walce z gryzoniami.

10:00 - 14:00
Radosna Sobota
Prowadzący: Anna
Matusiak ...
14:00 - 17:00
Tylko polskie przeboje
Prowadzący: T. Żąda ...
17:00 - 20:00
Uśmiechnij się
Prowadzący: Teresa
Drozda ...
21:00 - 23:00
Wierni(K) rockowi
Prowadzący: Marek
Wiernik ...
zobacz więcej

Wygląda na to, że Siedlce uporały się z problemem bezpańskich psów. Wszystko za sprawą
obowiązkowego czipowania tych zwierząt. Wprawdzie w mieście nie ma schroniska dla psów, ale wszystkie
złapane czworonogi trafiają do schroniska w Ostrowi Mazowieckiej. Na osiedlach można za to spotkać
bezpańskie koty. Coraz częściej trafiają one do piwnic. O zostawienie otwartego okienka apeluje działające
w Siedlcach od wielu lat Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „Aminkus” Co roku Towarzystwo prowadzi akcję
„Zima” i za darmo rozdaje karmę wszystkim, którzy chcą dokarmiać bezdomne zwierzęta. Dodatkowo miasto
finansuje program sterylizacji.
Władze Stolicy od wielu lat zastawiają się jak zmniejszyć liczbę bezdomnych zwierząt. Mimo pieniędzy i
pomocy rozmaitych fundacji, problem nadal istnieje.
4 tys zwierząt rocznie przybywa do schroniska „Na Paluchu”, na stałe przebywa ich tam ponad 2 tys.
- Dofinansowanie z miasta schroniska na ten rok wynosiło 7 mln złotych, mówi Wanda Dejnarowicz,
dyrektor schroniska „Na Paluchu”.
To dużo ale jak na taką skalę problemu stanowczo za mało. Miasto na zwierzęta niczyje poświęca dodatkowo
850 tys rocznie.
Kolejnych 800 tys idzie na chipowanie, dzięki niemu łatwiej znaleźć zaginionego lub porzuconego psa.
Okazuje się, że to kropla w morzu potrzeb. Wie o tym założycielka warszawskiego domu tymczasowego,
która w dwupokojowym mieszkaniu przechowuje 9 kotów, z czego tylko cztery należą do niej.
90 % funduszy miasto inwestuje w schronisko „Na Paluchu”. Dlatego na inne organizacje tego typu, pieniędzy
po prostu nie wystarcza.
- Fundusze na ośrodek otrzymaliśmy w spadku po miłośniczce kotów - mówi Tadeusz Wypych dyrektor
ośrodka Koteria, który bezpłatnie oferuje sterylizację i opiekę medyczną bezdomnych kotów.
Miesięczne utrzymanie kliniki to 30 tys złotych.

Prognoza pogody

Z problemem bezdomnych kotów i psów muszą sobie radzić także drogowcy.
Od stycznia do września tego roku pogotowie interwencyjnego oczyszczania wyjeżdżało do potrąconych
zwierząt aż 860 razy.

Ostrołęka

- Jeżeli ktoś zobaczy takie potrącone zwierzę, to należy zadzwonić do straży miejskiej - mówi RDC Iwona
Fryczyńska rzecznik prasowy Warszawskiego Zarządu Oczyszczania Miasta.
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Jak wygląda sytuacja w Radomiu sprawdziła Anna Orzeł
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Dla płockich kotów nadchodzą ciężkie czasy mówi
Katarzyna Piórkowska

Z Siedlec mówił Marcin Mazurek

O kosztach utrzymania schroniska mówi Wanda
Dejnarowicz

Założycielka domu tymczasowego

Fundusze na ośrodek otrzymalismy w spadku po
miłośniczce kotów mówi Tadeusz Wypych

Kogo wezwać do potrąconych zwierząt radzi Iwona
Fryczyńska
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Artykuły pokrewne
Schronisko w Pawłowie przepełnione
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie k. Ciechanowa pęka w szwach.
Bezpańskie psy są przyjmowane już tylko z Ciechanowa.

Studio produkcyjne
Wóz transmisyjny
RDC

Warszawa: Pieniądze na dokarmianie kotów
Stołeczny Ratusz pomaga bezpańskim zwierzętom.

Kontakt
Dziennikarze
Multimedia
Program
Reklama
RSS
Szukaj
Prywatność

2011-01-15 12:38

