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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 24.04.2013 r.

Wystąpienie Stowarzyszenia Obrona Zwierząt do samorządów gminnych
w sprawie marnotrawienia publicznych pieniędzy
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, prezentuje przykład marnotrawienia publicznych
pieniędzy przez Gminę Jędrzejów (woj. świętokrzyskie). Generalnie rzecz dotyczy jednak
wszystkich gmin współpracujących ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach –
wystarczy tylko zmienić nazwę gminy.
W lutym 2011 r. Gmina Jędrzejów, podpisała umowę na zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom z prywatnym schroniskiem przedsiębiorcy Longina Siemińskiego w Wojtyszkach.
Schronisko to położone jest w województwie łódzkim, zajmuje 4 ha i jak dotychczas
zgromadziło ok. 3 tys. psów z ok. 115 gmin, co daje mu status największego w Europie obozu
koncentracyjnego dla zwierząt. Wg informacji publicznej z gmin, w latach 2005-2010
Siemiński przyjął łącznie min. 5,5 tys. bezdomnych psów za łączną kwotę ok. 16 mln zł.
Los przynajmniej 2,5 tys. zwierząt do dzisiaj pozostaje nieznany.
W przypadku schronisk stosujących jednorazową stawkę za przyjęcie psa, zysk
zarządcy schroniska leży w szybkim zabiciu zwierzęcia. Jednakże Siemiński wdrożył na wielką
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„wielkoobszarowego, przemysłowego chowu psa bezdomnego” jest prosta – psy mają
przebywać w schronisku jak najdłużej, ponieważ generują dla niego dzienne zyski (umowy z
gminami ustalają opłaty za każdą dobę pobytu psa). Dlatego Siemiński nie jest zainteresowany
wydawaniem zwierząt nowym właścicielom (tzw. adopcją) – z 3 tys. psów, które przeciętnie
przebywają w schronisku, ogłoszenia w internecie posiada zaledwie ok. 1 tys. Odsetek adopcji

jest znikomy (ok. 200 rocznie), ponieważ pozbywanie się zwierząt nie leży w interesie
schroniska. W jego interesie jest natomiast skoszarowanie jak największej ilości psów, jak
najmniejszym kosztem (stąd przetrzymywanie ich w olbrzymich boksach, bez bud, pod gołym
niebem, w stadach po 80-100 osobników).
Jędrzejowscy urzędnicy, mając na względzie nie opiekę, a jedynie pozbycie się
bezdomnych zwierząt poza granice gminy, kierując się pozornie atrakcyjną ceną (niska stawka
dzienna), całkowicie pominęli temat długofalowej ekonomicznej efektywności współpracy z
przedsiębiorczym łódzkim hyclem. I tak, w 2011 r. Gmina Jędrzejów przekazała do Wojtyszek
42 psy za kwotę 40.559,25 zł. W 2012 r. przekazała 45 psów, ale koszt opieki wyniósł już
127.724,40 zł. Znając mechanizm zarabiania przez Siemińskiego na bezdomności zwierząt,
nietrudno policzyć przybliżone koszty Jędrzejowa na najbliższe lata:
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ok. 207.000 zł
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ok. 455.000 zł (czyli 10 razy tyle,
co w 2011 r.)

Kwoty te są już pomniejszone o 10% za psy, które będą się zagryzać lub padać ze starości i
chorób. I tak, za jakieś 3-4 lata Gmina Jędrzejów będzie wydawać rocznie na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami pieniądze zbliżone do tych, jakie płacą średniej wielkości miasta
wojewódzkie (np. Kielce, czy Rzeszów) na utrzymanie swoich schronisk - ok. 0,5 mln rocznie.
Z tą drobną różnicą, że Jędrzejów nie będzie posiadał własnego schroniska i nigdy nie będzie
średniej wielkości miastem wojewódzkim.
Próba wycofania się ze współpracy z Siemińskim jest niełatwa. Świadczy o tym świeży
przykład Gminy Aleksandrów Łódzki, która przez 2 lata usiłowała odzyskać ze schroniska w
Wojtyszkach 122 swoje psy. Do oddania zwierząt zmusił Siemińskiego dopiero sąd
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lodzki.pl/index.php?id=33&t=441). Udokumentowany stan fizyczny i psychiczny odebranych
psów świetnie obrazuje poziom opieki panujący w tym przybytku – psy wyszły stamtąd
zastraszone, brudne, zapchlone, niewysterylizowane, bez zębów, aktualnych szczepień przeciw

chorobom wirusowym, z nieleczonymi chorobami i licznymi bliznami. Jest to logiczne,
ponieważ obóz koncentracyjny dla zwierząt w Wojtyszkach jest obliczony na krociowe zyski dla
jego właściciela, a nie opiekę nad bezdomnymi psami. Opiekę, za którą niemałe kwoty płacą
gminy z publicznych pieniędzy.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt od chwili powstania, tj. 2007 r., własnym sumptem
zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom. Rocznie z jędrzejowskich ulic ratuje, sterylizuje i
znajduje nowych właścicieli dla ok. 50 psów i 8 kotów. Ta wolontariacka praca odbywa się bez
jakiegokolwiek infrastrukturalnego czy finansowego wparcia ze strony Gminy, która nie chce
przyznać, że organizacja społeczna wyręcza ją w jej zadaniu własnym, a tym samym przysparza
jej budżetowi oszczędności. Tymczasem z drugiej strony, psy wyłapane przez Gminę trafiają do
kombinatu w Wojtyszkach, generując horrendalne koszty. Drenowana jest kasa gminna, z której
pieniądze szerokim strumieniem zasilają kieszeń przedsiębiorcy w innym województwie.
Tak więc, wywożenie bezdomnych psów do Wojtyszek jest nie tylko aktem znęcania się
nad nimi, ale również przejawem wyjątkowej krótkowzroczności i niedbałości władz Jędrzejowa
o finanse Gminy. Za kilka lat samorządowi decydenci zorientują się, że wpadli w
pułapkę bez wyjścia. Koszty obsługi bezdomnych psów w schronisku Siemińskiego będą z
roku na rok wzrastać arytmetycznie, w proporcji do rosnącej liczby „hotelowanych” zwierząt, a
rozwiązanie umowy będzie możliwe już tylko teoretycznie. Wiązało się będzie bowiem z
koniecznością zabrania ze schroniska kilkuset zgromadzonych tam przez lata psów, na których
zagospodarowane nie będzie już ani pomysłu, ani miejsca, ani finansów.
Budowa nowego, własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt wynosi ok. 1 mln. zł.
Taka inwestycja jest jedynym ratunkiem dla Gminy Jędrzejów, obok wdrożenia intensywnej
polityki adopcyjnej oraz szerokiego programu sterylizacji zarówno zwierząt bezdomnych, jak i
posiadających właścicieli. Najistotniejsze jest jednak rozwiązanie umowy z firmą Siemińskiego i
refleksja nad odpowiedzialnością za gospodarowanie publicznym pieniądzem.

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes SOZ

W załączniku:
• informacja publ. z Gminy Jędrzejów za lata 2011 i 2012
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2012 r. (data wpływu do Urzędu
Miejskiego 27.03.2012r) uprzejmie informuję, że
1. Gmina

Jędrzejów od

1999r ma podpisaną

umowę na wyłapywanie

bezdomnych zwierząt z Zakładem Usług Komunalnych w Jędrzejowie oraz
umowę z 2011 r z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą
w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 oraz filią w miejscowości Wojtyszki 18 gm.
Brąszewice na transport i przetrzymywanie psów w schronisku.
2. W 2011 roku zostały wyłapane i odwiezione do schroniska 42 szt. psów.
3. Łączny koszt realizacji całego zadania wynosił w roku 2011 - 45.559,25 zł
w tym przetrzymywanie psów w schronisku - 40.559,25 zł i 5 tyś. zł
wyłapywanie.
Płatność realizowana jest miesięcznie za przetrzymywanie zwierząt
w schronisku na podstawie faktur z dołączonym wykazem .
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