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Do serca przytul psa...
Małgorzata Kaptur: 7.02.2012
aktualizacja: 16.02.2012 - zdjęcia ze schroniska
Łatwiej mówić godzinami o ekologii, nż podnieść papierek na ulicy. Łatwiej zbudować schronisko niż
pogłaskać psa. Łatwiej wydać setki tysięcy pieniędzy publicznych niż swoje 100 zł. ... Rada Miejska do
dnia 31 marca powinna uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Czas pomyśleć o tym jak jest i co trzeba zrobić w tym zakresie.

W schronisku jest wiele do zrobienia i to od dzisiaj....
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Tak będzie wyglądać schronisko w Skałowie, w budowie którego uczestniczy Mosina. Mimo to nasze
władze mają zamiar wybudować w Borkowicach przytulisko dla 50 psów.

To artykuł z ostatniego "Merkuriusza". Wynika z niego, że urząd planuje wybudować przytulisko w
Borkowicach

na 50 psów!

Jak wygląda opieka nad bezdomnymi zwierzętami w
Mosinie?
Jaka jest skala problemu?
W 2011 r. Straż Miejska odłowiła
bocian) inf.Straży-Miejskiej.

99 zwierząt

(w tym psy, lisy, dziki, kuna, jenot,

Ile psów trafiło do przytuliska? Około 60-70.

W tej chwili jest 20.
Co się stało z resztą? Część wróciła do właścicieli, około 30 psów trafiło do adopcji.

W ciągu tygodnia trafia do przytuliska 1-2-3 psy, a bywa, że żaden. Taka
jest więc skala problemu.

Kiedy będzie już czynne schronisko w Skałowie, można będzie tam raz na tydzień, lub raz na dwa
tygodnie zawieźć tych kilka psów, a więc docelowo potrzebujemy 5 - 10 kojców.

NIE POTRZEBUJEMY więc nowego PRZYTULISKA za 268 tys. zł.
Obecne przytulisko znajduje się za budynkiem Straży Miejskiej (dawniej ZUK) od strony kanału. Psami
zajmuje się pan Jan. Robi to z zaangażowaniem, bo lubi psy. Jest zatrudniony w ZUK. Opiekę
weterynaryjną sprawuje dr T. Blumczyński. To on właśnie zainteresował naszymi psami dwie
sympatyczne dziewczyny z Poznania. One są dobrym duchem przytuliska. Dwa razy w tygodniu
przyjeżdżają z Poznania, by bezinteresownie opiekować się naszymi mosińskimi psami. To one organizują
adopcję.
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Internecie:
-w-Mosinie-potrzebna-natychmiastowa-pomoc-w-adopcjach! Dziewczyny pięknie prezentują tam
mieszkańców przytuliska.
Pozyskały do współpracy wolontariuszy z terenu naszego miasta. Młodzież przychodzi, wyprowadza psy
na spacer, organizuje zbiórki karmy dla psów, bo ta gminna jest zwykła, najtańsza z możliwych.
Psy są szczepione, odrobaczane i czipowane. Niestety brakuje pieniędzy na sterylizację i leczenie. Jeśli
trzeba leczyć, dziewczyny leczą je za swoje pieniądze.

Pani Ania, z którą rozmawiałam, ma wiele pomysłów jak za niewielkie
pieniądze sprawić, by psom żyło się lepiej, tu w Mosinie.
Jeśli ktoś chce nawiązać z nimi kontakt, by pomóc lub zaadoptować psa, proszę dzwonić lub pisać:

Ania 602 688 847,
annapiaskowska@op.pl
Dorota 502 596 943,
dorotakordylewska@wp.pl

o-projekcie-przytuliska-w-Borkowicach - inf. Urzędu Miejskiego.
29 grudnia na sesji budżetowej złożyłam wniosek o wykreślenie z budżetu inwestycji - budowa przytuliska
w Borkowicach. Niestety mój wniosek nie przeszedł i ta pozycja w budżecie - 268 tys. jest nadal.
Poprosiłam burmistrza Ratajczaka o przedstawienie radnym wszystkich kosztów związanych z
członkostwem naszej gminy w Międzygminnym Związku "Schronisko", które rozpocznie w tym roku
budowę schroniska w Skałowie, o tym ile już nas to kosztowało i ile będzie kosztować w najbliższych
latach, jak wygląda projekt przytuliska w Borkowicach i jakie będą koszty jego budowy i utrzymania. Nie
uzyskałam odpowiedzi na sesji i nie otrzymałam do tej pory odpowiedzi pisemnej.
Mieszkańcy Borkowic nie chcą tego przytuliska. Podnoszą słusznie, że te pieniądze można lepiej
spożytkować. borkowice.goracy-temat-schronisko/
Klub radnych Koalicja Samorządowa złożył do Burmistrza wniosek w tej sprawie:

To jest budynek, w którym ma siedzibę Straż Miejska.
Za nim znajduje się przytulisko.
Sądzę, że znajdzie się tam jakiś kąt dla wolontariuszek.

Ten miły, łagodny piesek mógłby być Twój...
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