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Dobrzy ludzie zwier
i W powiecie jędrzejowskim jest bardzo dużo porzuconych psów. Zajmuje się nimi niedawno
utworzone stowarzyszenie, w którym działa osiemnaście osób, głównie wolontariuszy

Szltfy zdobywała
w Towarzystwie
Opieki nad Zwie-
rzętami w Pol-
sce, O d d z i a ł
Kielce. Po pew-
nym czasie po-
s t a n o w i ł a
założyć na tere-
nie powiatu ję-
drzejowskiego
własne stówa- -
r z y s z e n i e
walczące o pra-
wa zwierząt. W
l i s t o p a d z i e
ubiegłego roku
stowarzyszenie
zostało zare]e-
stiowane w Kra-
jowym Rejestrze
Sądowym.

1
Stowarzyszenie w
marcu tego roku
uzyskało status
organizacji pożytku
publicznego. W
związku z tym od
przyszłego roku
może przekazać ja
jego działalność l
procent swojego
podatku.

Od l istopada
ubiegłego roku w Ję-
drzejowie istnieje

Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt. Działa ono przede
wszystkim na rzecz humanitar-
nego traktowania zwierząt, ich
poszanowania i zapewnienia
irn opieki oraz kształtowania
wśród społeczeństwa właści-
wego stosunku do zwierząt.

W jędrzejowskim stowarzy
szeniu formalnie d z i a ł a
osiemnaście osób, z czego
cztery to członkowie czynnie
się udzielający, reszta są to
osoby życzliwe, które w różny
sposób wspierają inicjatywę.

- Na terenie powiatu jędrze-
jowskiego porzuconych
zwierząt zwłaszcza psów jest
bardzo dużo, również tutaj to
zjawisko jest ogromne. Na
założenie fundacji potrzebny
był kapitał, a w przypadku sto-
warzyszenia chodziło głównie
o ludzi - mówi Agnieszka Le-
chowicz, działaczka stowarzy-
szenia.

TELEFONY SIĘ URYWAJĄ
Organizacja utrzymuje się

ze składek członkowskich,
które w skali roku dają kwotę
zaledwie 500 złotych. Wystar-
cza to na niezbędne zabiegi
weterynaryjne przy trzech
psach. Funkcjonuje jednak
przede wszystkim dzięki
wsparciu finansowemu osób,
które dobrowolnie przekazują
na działalność datki. Stowa-
rzyszenie nie otrzymuje żad-
nego wsparcia finansowego
ze strony gminy czy powiatu.
Niektóre potrzebne do pod-
stawowej opieki rzeczy, koce
lub karmę przynoszą od czasu
do czasu dzieci ze szkoły lub
osoby prywatne. Stowarzysze-
nie nie istniałoby bez wolonta-
riuszy, którzy bezinteresownie
pomagają przy opiece nad
psami.

- W tej chwili pomagają mi
dwie dziewczyny, obie spoza
Jędrzejowa (z Kielc i z Ko-
ńskich), ale przydałoby się
znacznie więcej. Na naszym
utrzymaniu znajdują się obec-
nie 43 psy. Mamy ogromnie
dużo pracy, a wciąż za mało
ludzi chętnych do pomocy.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt działa zupełnie charytatywnie. Dziennie przyjmuje dziesiątki zgłoszeń o porzuconych,
potrąconych l skatowanych zwierzętach.

Wszystkie psy przechodzą
kompleksowe badania wete-
rynaryjne włącznie ze szcze-
pieniami, sterylizacją i ka-
stracją. A telefony z informa-
cjami o kolejnych porzuco-
nych, przywiązanych lub
potrąconych psach dzwonią
cały czas. Wszystkie one cze-
kają na pomoc, ale często nie
mamy na to po prostu środ-
ków i miejsca. Czasami ta
bezsilność jest nie do zniesie-
nia. Dlatego cały czas szuka-
my działki, na którą mogliby-
śmy się przenieść i założyć
tam azyl z prawdziwego zda-
rzenia - dodaje Agnieszka Le-
chowicz.

KOCHAM ZWIERZĘTA
Na sto procent przyjmowa-

nych przez stowarzyszenie
zgłoszeń z całej Polski, tylko 5
procent telefonów kończy się
sukcesem, czyli adopcja, psa.
Ze znalezieniem domu dla po-
rzuconych zwierzaków wiążą
się kolejne procedury i wydat-
ki. Trzeba przeprowadzić
wstępne rozmowy, po ich po-
myślnym zakończeniu do ta-
kich ludzi wysyłana jest kon-
trola przedadopcyjana, która
ocenia warunki i prawdziwe
pobudki chętnych.

Same koszty niezbędnej
opieki weterynaryjnej wy-
noszą rocznie kilkanaście ty-

sięcy złotych, około 40 tysię-
cy potrzeba na roczne wyży-
wienie psów.

- To są bardzo duże koszty.
W kwietniu tego roku wysłaliś-
my wniosek o dotację z Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich.
Nasz projekt pod hasłem „Ko-
cham zwierzęta, szanuję je i
bez potrzeby nie rozmnażam"
to program sterylizacji
zwierząt. Jeśli uda się pozy-
skać te fundusze, to zostaną
one przeznaczone na sfinan-
sowanie zabiegów sterylizacji
bezdomnych suk i kotek. Pro-

gramem planujemy objąć psy
posiadające niezamożnych
właścicieli, których nie stać na
przeprowadzenie sterylizacji
(koszt od 200 do 400 złotych).
Idea sterylizacji psów i kotów
jest nie do przecenienia. Nale-
ży pamiętać, że im więcej psów
będziemy sterylizować, tym
mniej będzie tych porzuco-
nych, pozostawionych bez
opieki i domu - podkreśla
Agnieszka Lechowicz.

Agnieszka GRABOWSKA
grabo wska€>echodnła.eu

Jak najłatwiej nadać ogłoszenie do „Echa Jędrzejowa'?

Echo Ogłoszenie ukaże się na terenie powiatu
jędrzejowskiego (JĘDRZEJÓW, Imielno,
Maiogoszcz, Naglowice. Oksa. Sędziszów,
Słupia, Sobków, Wodzisław)

jeżeli chcesz, by Twoje ogfoszenie drobne ukazało się w tygodniku „Echo Jędrzejowa" - koszt jednej emisji (piątek) 1 zł + 22% VAT
- wyślij SMS-a, który powinien zawierać prefiks (odpowiadający konkretnej rubryce) oraz właściwą treść ogłoszenia.

Otrzymasz najpierw potwierdzenie otrzymania przez nas SMS-a i prośbę, aby oczekiwać na jego akceptację. Dopiero po pewnym czasie
(jest to czas. kiedy ogłoszenie jest poddawane analizie) otrzymasz kolejnego SMS-a informującego o przyjęciu ogłoszenia do publikacji.
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w obrębie jednego SMS-a wynosi 160
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Agnieszka Lechowicz z suką ł jej szczeniakiem, którego
udało słę uratować przed brutalnymi młodzieńcami, którzy
dwa pieski, zabili rzucając nimi o ścianę budynku.

Numer konta Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, na któ-
re można przesyłać pieniądze: PKO BP S.A. 821-
02027330000260200372987.


