Iława. Dlaczego schronisko nie odławia błąkającego się przy
ulicy Gdańskiej psa? Znamy odpowiedź
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W miniony poniedziałek skontaktował się z naszą redakcją iławianin zdenerwowany reakcją
iławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na jego zgłoszenie o błąkającym się przy
ulicy Gdańskiej piesku. Z pomocą kierownik przytuliska Aldony Kołakowskiej wyjaśniamy
wątpliwości w tym zakresie.
Mężczyzna napisał, że skontaktował się z przytuliskiem z prośbą, aby jego pracownicy przyjechali po
psa, który - w jego ocenie - jest bezpański. Po tym, jak otrzymał odpowiedź, poczuł się zlekceważony.

- Ten piesek błąka się od kilku dni. W poniedziałek
było -9 stopni - mówi iławianin. - Schronisko kazało mi
dzwonić do dzielnicowego, aby nałożył mandat na
właściciela, który, o ile mi wiadomo, zmarł. Piesek
cały czas biega po klatkach, a schronisko umywa
ręce. Dlatego mam pytanie, czy schronisko dla

zwierząt ma obowiązek reagować na prośbę
Kowalskiego, gdy ten zgłasza, że od kilku dni błąka
się piesek po osiedlu.
Do tego zgłoszenia odniosła się na naszą prośbę Aldona Kołakowska. Jak wynika z jej informacji,
właściciel wskazanego pieska rzeczywiście zmarł, ale czworonóg ma już nowych opiekunów.

- Po pierwsze: zgłoszenie wpłynęło do nas za
pośrednictwem Facebooka; nie jesteśmy tam dostępni
24 godziny na dobę - wyjaśniła kierownik przytuliska i
jednocześnie prezes odpowiedzialnego obecnie za miejskie
przytulisko Iławskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt
"Patrol Interwencyjny". - Do zgłoszeń podany jest
numer interwencyjny, abyśmy mogli reagować
natychmiast - podkreśla.
Kierownik schroniska wyjaśniła nam też, że pies, którego sprawa dotyczy, jest już znany
pracownikom przytuliska. Kiedyś już był pod jego opieką.

- Właściciel wówczas odebrał psa. Pies mieszka w
domu, przed którym ciągle jest widywany. Niedawno
zmarł właściciel tego czworonoga i pies trafił pod
opiekę do sąsiadów, to rodzina właściciela - mówi
Aldona Kołakowska. - Kontaktowaliśmy się z rodziną
właścicieli, mają między sobą porozmawiać, aby
bardziej upilnować psa. Nie będziemy go wyłapywać,
ponieważ nie jest to pies bezdomny.
Poinformowaliśmy osobę zgłaszającą, że może zgłosić
tę sytuację do dzielnicowego, który ma prawo ukarać
właściciela mandatem; my nie mamy takiej
możliwości.
Sytuacja stała się dobrą okazją, aby przybliżyć ogólne, obowiązujące lokalnie zasady wyłapywania
błąkających się po mieście psów tak, aby mieszkańcy znali je na przyszłość.

- Odnośnie odławiania zwierząt - wyjeżdżamy do
takich interwencji na terenie miasta Iławy; co do
gminy wiejskiej Iława, to warunki są jeszcze ustalane,
chociaż w styczniu już wyjeżdżaliśmy. Psy, które mogą
trafić do schroniska, to - poza powyższymi - jeszcze:
gmina Susz, gmina Biskupiec i gmina Lubawa;
wynika to z umów pomiędzy tymi gminami a Miastem
Iława. Jednak te podmioty mają wyznaczone inne
instytucje do odłowienia i transportu zwierząt wyjaśnia szczegóły Aldona Kołakowska. - Na interwencję
zawsze wyjeżdżamy możliwie najszybciej, również po
godzinach pracy, jeśli istnieje taka konieczność zapewnia.

Numer telefonu do iławskiego schroniska, pod którym jest pełniony całodobowy dyżur, to
724-618-588. W pilnych sprawach zdecydowanie lepiej dzwonić, niż kontaktować się za
pośrednictwem Facebooka.

Red. kontakt@infoilawa.pl.
Piesek, który biega po osiedlu przy ulicy Gdańskiej, jest już znany pracownikom iławskiego
schroniska. Zapewniają, że nie jest on bezdomny (został przekazany pod opiekę rodziny
zmarłego właściciela), a po prostu - czasami nieupilnowany. Dlatego pracownicy schroniska
uważają, że to raczej sprawa dla dzielnicowego, nie dla przytuliska. Jednak, co do zasady,
pracownicy schroniska zajmują się odławianiem bezpańskich psów w Iławie.

"Co i jak" w zakresie odławiania zwierząt w Iławie wyjaśnia kierownik schroniska Aldona
Kołakowska.
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