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POMOC DLA SZCZENIĄT PRZYSZŁA W OSTATNIEJ CHWILI
Data publikacji 05.07.2022

Nawet 5 lata więzienia grozi 66-latce, która zakopała na swojej posesji cztery szczeniaki. Kobieta
traﬁła do policyjnego aresztu i usłyszała zarzut usiłowania zabicia zwierząt ze szczególnym
okrucieństwem. Pieski, które spędziły pod ziemią kilka godzin zostały odkopane przez
policjantów. Razem ze swoją matką traﬁły pod opiekę weterynarza.

Wczoraj po południu dyżurny płońskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że jedna z mieszkanek Baboszewa na
swojej posesji zakopała cztery szczeniaki. Na miejsce od razu zostali skierowani policjanci, w tym technik kryminalistyki.
W rozmowie z funkcjonariuszami 66-letnia właścicielka zwierząt oświadczyła, że faktycznie w ogrodzie zakopała małe,
nowonarodzone pieski, ale były one martwe i dlatego to zrobiła. W miejscu, które wskazała kobieta technik
kryminalistyki, po odkryciu wierzchniej, mokrej warstwy ziemi znalazł cztery szczeniaki. Maluchy żyły pomimo spędzenia
pod ziemią kilku godzin. Wyziębione, głodne i zmęczone pieski oraz ich matka zostały przekazane pod opiekę
weterynarzowi.
Z relacji świadków zdarzenia wynika, że właścicielka psów po ich zakopaniu, nie pozwoliła swojej suczce ich odkopać.
Piszczące i skomlące szczenięta przysypała dodatkowa warstwą ziemi, polała wodą, a następnie położyła deskę,
uniemożliwiając zwierzęciu dostęp do tego miejsca.

66-letnia mieszkanka Baboszewa została zatrzymana. Usłyszała zarzut usiłowania zabicia zwierząt ze szczególnym
okrucieństwem. Za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.
Przypominamy, że zgodnie z art. 1.1 Ustawy o ochronie zwierząt: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Jeżeli jesteś świadkiem lub posiadasz informacje o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom
nie bądź obojętny i zareaguj!
Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły
przestępstwo lub wykroczenie na ich szkodę, jest bardzo cenna dla policjantów. Informacje takie może m.in.
przekazywać poprzez zakładkę „Zielona strefa”, którą można znaleźć na stronie każdej komendy Policji garnizonu
mazowieckiego.
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