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BŁĄKAJĄCY SIĘ PIES DZIĘKI STRZELIŃSKIM MUNDUROWYM
ZNALAZŁ TYMCZASOWE SCHRONIENIE
Data publikacji 04.07.2022

W ubiegły weekend policjanci ze Strzelina otrzymali informację o psie, który błąka się przy
ruchliwym odcinku drogi krajowej pomiędzy miejscowością Stary Wiązów, a Wyszonowice.
Funkcjonariusze ustalili, że prawdopodobnie chwilę wcześniej został porzucony przez swojego
właściciela. Na szczęście czworonogiem zainteresowała się zgłaszająca, która niezwłocznie
poinformowała o tym fakcie Policję. Mundurowe z Zespołu ds. Proﬁlaktyki Społecznej kilka minut
później były już na miejscu i nie tylko zaopiekowały się psem, ale też nakarmiły go, a przede
wszystkim znalazły tymczasowe schronienie.
Wszystko wydarzyło się w minioną sobotę (2.07.2022 r.) w godzinach popołudniowych, kiedy to na numer alarmowy
112 zadzwoniła kobieta, która podróżowała drogą krajową K-39. Zgłaszająca poinformowała, że na trasie Stary Wiązów
– Wyszonowice zauważyła błąkającego się psa.
Najbliżej wskazanego w zgłoszeniu miejsca były funkcjonariuszki Zespołu ds. Proﬁlaktyki Społecznej: starszy aspirant
Małgorzata Malinowska oraz młodszy aspirant Joanna Demska. Policjantki niezwłocznie pojechały na miejsce, aby
sprawdzić, czy faktycznie jest tam zwierzę potrzebujące pomocy. Już po chwili zauważyły czworonoga, który chodził
wzdłuż ruchliwej drogi. Funkcjonariuszki potrzebowały kilku minut, aby przekonać do siebie psa, gdyż ten był bardzo
nieufny wobec obcych. Następnie zaopiekowały się nim, dając mu wodę i jedzenie.
W trakcie wykonywania czynności służbowych ustalono, że pies prawdopodobnie został porzucony przez swojego
właściciela. Funkcjonariuszki od razu rozpoczęły poszukiwania właściciela, ale też tymczasowego opiekuna dla
czworonoga. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Wiązowie pies jeszcze tego
samego dnia znalazł tymczasowe schronienie u jednego z urzędników.
Aktualnie funkcjonariusze prowadzą czynności ukierunkowane na ustalenie, czy faktycznie pies został porzucony przez
właściciela i ustalają wszelkie szczegóły dotyczące tej sprawy. Warto pamiętać, że znęcanie się nad zwierzęciem
zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.
Być może ktoś z Państwa rozpoznaje zamieszczonego na fotograﬁach psa i wie, do kogo mógł należeć. Osoby, które
mogą mieć informację w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami Posterunku Policji w
Wiązowie pod numerem telefonu 797 306 254 lub 47 87 238 01.
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