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Prezydent widnicy odpowie za schronisko w Dobrocinie

Psy w Dobrocinie by y g odne, pozostawione bez opieki (© Powiatowy lekarz weterynarii)

Ma gorzata Moczulska
2010-04-20 21:12:51, aktualizacja: 2010-04-20 21:15:55

Samorz dowcy, którzy podpisali umow
z pensjonatem dla zwierz t w
Dobrocinie ko o Dzier oniowa, mog mie spore k opoty. Obro cy zwierz t
oskar aj samorz dowców o amanie prawa.
Zobacz tak e:
Psy skazane na
cierpienie w
Dobrocinie

- Pozbyli si problemu, jakim by y bezpa skie psy, wa saj ce si po ich
ulicach, nie patrz c na to, e zwierz ta s tam g odne i cierpi - mówi
cz onkowie Stowarzyszenia Ochrony Zwierz t EKOSTRA
z Wroc awia.
Organizacja ta zawiadomi a ju prokuratur o podejrzeniu pope nienia
przest pstwa przez Wojciecha Murdzka, prezydenta widnicy.

Wa brzych: B
nagrody za imi dla
psa

- Prezydent, zamiast nale ycie zaopiekowa si bezdomnymi psami, odda je
do prywatnego hotelu dla zwierz t, w którym panowa y skandaliczne
warunki - t umaczy Edyta Siemi tkowska, komendant stra y dla zwierz t. Nie mia prawa tego zrobi , bo w uchwale rady miejskiej jest wyra ny zapis,
e bezpa skie psy od owione na terenie miasta powinny trafia do
schroniska - dodaje pani komendant.
Miasto broni si , t umacz c, e nie mia o wyj cia, bo umieszczenie psów w schronisku Azyl w
Dzier oniowie by o niemo liwe. Placówka by a przepe niona i odmówiono przyj cia zwierz t. Obrywamy nie za swoje winy - mówi Maria Kasprowicz-G adysz z Urz du Miejskiego w widnicy. Zawarli my umow z podmiotem, który, wed ug naszej wiedzy, prowadzi legaln dzia alno , a
podpisanie umowy by o konsultowane z prawnikami, którzy nie mieli zastrze
.
Cho nikt o tym oficjalnie nie mówi, umowa op aci a si
schroniska gminy p ac nawet 1800 z , za hotel - tylko 900.
Sprawa pewnie rozesz aby si po ko ciach, bo pensjonat
w
Dobrocinie
wspó pracowa
z
lokalnymi
samorz dowcami od 2008 r., ale kilka miesi cy temu o
placówce zrobi o si g no. Zosta a zamkni ta, a jej
ciciel us ysza zarzuty zn cania nad zwierz tami.

miastu. Za jednego psa oddanego do

Samorz dy wiedzia y,
e dzieje si tam bardzo
le, ale nie reagowa y

- To efekt naszej niezapowiedzianej kontroli - mówi
Czes aw Barwicki, powiatowy lekarz weterynarii w
Dzier oniowie. - To, co tam zobaczyli my, wo o o
pomst do nieba. Po "pensjonacie" biega y samopas wychudzone psy, w miskach nie by o wody, a na
niegu ladów karmienia - dodaje. W jednej z klatek, gdzie mieszka y zwierz ta, znaleziono
cz ciowo zjedzonego przez psy szczura, a w zamra alkach na zapleczu, zamiast karmy, le y zw oki
miu psów.
Przez wiele tygodni trwa a akcja ratowania pozostawionych samopas zwierz t. Zaanga owa o si w
ni mnóstwo ludzi. Wi kszo
psów znalaz a ju nowe domy. Stowarzyszenie Ochrony Zwierz t
zapowiada, e to nie koniec rozlicze .
- Samorz dy wiedzia y, e dzieje si tam bardzo le, ale nie reagowa y - twierdz .
W kolejce czekaj
Pieszyce.

inne samorz dy, które równie

podpisa y umowy z pensjonatem, m.in. gmina

2011-02-19 01:36

