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Kilkaset kilogramów karmy dla zwierząt, a także innych smakołyków udało się zgromadzić
mundurowym z wrocławskiej i trzebnickiej komendy, którzy przez ostatnich kilkanaście dni
zbierali produkty przeznaczone dla potrzebujących czworonogów. Cała akcja koordynowana była
przez policyjnych związkowców, a mogli wziąć w niej udział nie tylko funkcjonariusze, ale
również wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro czworonogów. Smakołyki już traﬁły do
podopiecznych fundacji z podwrocławskich Prusic.

Torby wypchane mięsnymi frykasami, puszki wypełnione pełnowartościową karmą, ale też smycze i obroże dzięki
policjantom z Wrocławia i Trzebnicy traﬁły do potrzebujących czworonogów. Funkcjonariusze, ale też ich rodziny oraz
osoby odwiedzające policyjne komisariaty, zaangażowały się w pomoc skierowaną do tych, którzy sami nie mogą o nią
poprosić. Głównym organizatorem był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a
beneﬁcjentem, oczywiście w imieniu zwierzaków, fundacja „Serce dla zwierząt”.
Każdy, kto odwiedził którykolwiek z komisariatów we Wrocławiu, czy też powiecie wrocławskim, mógł zaangażować się
w pomoc czworonogom.

Jednocześnie policjanci we własnym gronie zbierali również pieniądze, które zostały przeznaczone na zakup psich
smakołyków. Dzięki oﬁarności wszystkich osób zaangażowanych w akcję udało się zebrać kilkaset kilogramów karmy i
różnych akcesoriów.
Mundurowi odwiedzili z podarkami fundację w Prusicach, gdzie czekali na nich czworonożni przyjaciele. Witające ich
merdające ogony były najlepszym dowodem, że wizyta funkcjonariuszy sprawiła im niesamowitą radość. Pracownicy
fundacji przyznali, że nigdy nie otrzymali tak dużej ilości karmy i to jeszcze tak dobrej jakości. Przekazali policjantom
wielkie podziękowania i nie kryli, że to ogromna pomoc dla ich podopiecznych.
Nie da się ukryć, że akcja „PIES dla psa” zakończyła się dużym sukcesem i zapewne będzie kontynuowana również w
przyszłym roku. Wszystkich, którzy chcą pomóc czworonogom, zapraszamy do wspierania lokalnych fundacji i
stowarzyszeń, które zajmują się zwierzakami. Bardzo często oprócz pomocy materialnej, psy czy koty potrzebują po
prostu obecności człowieka. To nic nie kosztuje, a sprawi, że zwierzęta będą szczęśliwe.
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