
 

Nazywam się Aleksandra Grynczewska. Jako wolontariusz przyjeżdżałam do schroniska od 
września 2011 do marca 2012 roku. W tym okresie zabrałam ze schroniska kilkadziesiąt 
szczeniaków i kilka dorosłych psów. Szczeniaki zabierane przeze mnie w większości nie żyją, 
zmarły na parwowirozę. Jeden z dorosłych psów „Logan” również. Psy w tym okresie w większości 
trafiały pod opiekę Fundacji CPZ „Trip” z Warszawy.  

Byłam naocznym świadkiem braku opieki nad zwierzętami poprzez niewystarczające 
zabezpieczenia boksów (psy uciekały z boksów, zagryzały się, gryzły się przez siatkę, rozcinały i 
odcinały sobie części ciała o poszarpane drzwi boksów, boksy były zabezpieczane za pomocą 
łańcuszków, obroży, krzeseł, desek).  

Widziałam puste książeczki z pieczątką i podpisem weterynarza Cezarego Wawryki gdzie 
pracownicy sami wbijali szczepienia, czasem książeczki myliły się i ja np. zabrałam ze schroniska 
psa w sierpniu a według książeczki pies miał szczepienie na wściekliznę w październiku tego 
samego roku.  

Psy karmione były śmierdzącymi odpadami. Zapchlone, nieodrobaczane. Dyrektor schroniska 
wiedziała o wszystkim, kiedy przynosiło się do niej psa z pchłami wmawiała że to ja mam pchły i 
zaraziłam psa.  

Psy z udokumentowaną parwowirozą to według dyrektorki kłamstwa i wyłudzanie pieniędzy przez 
weterynarza. Pani dyrektor nawet zwierząt w stanie agonalnym nie chciała wydawać żeby 
udzielona im została pomoc. Twierdziła ze pies jest zdrowy, i może zostać, albo że zaraz zdechnie 
więc po co mi on, ewentualnie brała na ręce i mówiła że ona wyleczy bo ma prądy lecznicze w 
rękach.  

Weterynarza nie było, nikt zwierząt z parwowirozą nie leczył, odchodziły masowo w schronisku 
albo wolontariusze je kradli. Według dyrektorki weterynarz był niepotrzebny. Weterynarze jej 
zdaniem to oszuści, jedynie Wawryka jest skuteczny bo długo robi sterylizacje.  

Kiedy zgłaszaliśmy ze w boksie jest parwowiroza i szczeniaki umierają i trzeba boks odkazić, 
tydzień później znajdowaliśmy tam kolejne szczeniaki i kolejne i kolejne. Umieralność była na 
poziomie 80-90%. Te którym udało się przeżyć bardzo często były wypuszczane na schronisko 
podczas sprzątania gdzie zagryzały je inne psy. Tak odeszła suka „Gama”, była w schronisku ze 
szczeniakami, zostały wypuszczone „na luz”, psy rzuciły się na szczeniaki, suka stanęła w ich 
obronie i zginęła a z nią część jej szczeniaków. 

Jako wolontariusz wróciłam do schroniska we wrześniu 2012. Znów zaczęłam brać pod opiekę 
zwierzęta, tym razem pod opiekę swojej fundacji. Ze schroniska co sobotę wyjeżdżały transporty 
śmierci, psy i koty w stanie agonalnym. Kociaki i szczeniaki z reguły umierały w męczarniach. Pod 
moją opiekę trafiły psy :  

• „Beza” – niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki- dyrektor kazała mi ja zabrać bo ona 
jej nie będzie leczyć,  

• „Tymek” – pies pogryziony, któremu odgryziono ucho i połamano zębami łapę, znaleziony 
przez wolontariuszkę zamarzający w budzie,  

• „Falkor” – pies z nowotworem płuc nie diagnozowany w schronisku pomimo spadku wagi o 
50%,  

• „Pablo” – pies z guzem śledziony i przerzutami do płuc który był konsultowany 
telefonicznie przez p. weterynarz, która kazała mu dawać leki na rozwolnienie,  

• Akity amerykańskie zabrane z interwencji przez TOZ,  

• „Jack” – owczarek niemiecki,  
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• „Nutka” – sunia tak zaniedbana w schronisku że do końca życia musi mieć leczony stan 
zapalny w uszach, miała wole na tarczycy,  

• „Astra” z zapaleniem skóry,  

• „Jaga” z guzem na gardle operowana przeze mnie w prywatnej lecznicy,  

• „Alaska” z porażeniem wynikającym z przewlekłego zapalenia ucha,  

• kilkadziesiąt szczeniaków i kilkadziesiąt kotów.  

Wszystkie koty i psy nieleczone, zapchlone, zarobaczone, te które zabierano za przyzwoleniem 
dyrektor miały robione szczepienia „w biegu” zęby cokolwiek było. Szczepionki w schronisku to 
„żółta” i „niebieska” 

Wszystkie zabrane przeze mnie koty były chore na koci katar, kociaki na panleukopenię. W 
schronisku według weterynarzy nastąpiła mutacja wirusów. Standardowe metody leczenia często 
nie przynoszą efektów i zwierzęta umierają w cierpieniach. Pani dyrektor wie o tym co dzieje się w 
kociarni, jednak nadal umieszcza tam koty bez odkażania, bez ewidencji i nadzoru.  

Koty ze schroniska można spokojnie kraść, ona nie wie ile i jakie są, zapamiętuje niektóre, 
wyróżniające się w chwili przywiezienia. 

Weterynarza w schronisku nie ma, jeśli się pojawi nie ma czasu na chodzenie po schronisku i 
badanie psów, robi zabiegi sterylizacji i kastracji, masowo. Co ważniejsze zwierzęta do zabiegów 
przygotowują mu pielęgniarze i pielęgniarze odnoszą nieprzytomne zwierzęta do boków. Środki 
usypiające podawane są na oko, w schronisku nie ma wagi. 

Zanim pracę w schronisku rozpoczęła wolontariuszka Karolina Pawelczyk pani dyrektor jeśli 
potrzebne było leczenie (czasem zdarzyło jej się to przyznać) leczyła doświadczeniem lub 
lincospektinem. Ten antybiotyk podawany był każdemu na wszystko, dawkowaniw według zaleceń 
pani dyrektor.  

Wbrew temu co Iza Działak mówi w telewizji nie zna ona swoich psów, zna te które mieszkają w 
biurze. Pozostałe psy widzi rzadko albo wcale. Mój pies którego zabierałam ze schroniska według 
niej był suką, sterylizowaną a w rzeczywistości psem, niekastrowanym.  

Historii psów i kotów z Celestynowa, ich chorobom, śmierciom nie ma końca. Pomimo braku 
warunków, braku miejsca są przyjmowane kolejne. O skażeniu kociarni mówimy od ponad roku. 
Pomimo to w ostatnim kwartale przyjęto do schroniska ponad 40 kotów, 17 z nich nie żyje, 11 jest 
pod moją opieką w fundacji. Koty zabrali inspektorzy TOZ, na polecenie władz TOZ umieścili w 
Celestynowie, pomimo iż Prezes TOZ Eugeniusz Ragiel doskonale wie jak wygląda sytuacja w 
schronisku i kociarni, wolontariusze wielokrotnie mu to zgłaszali. Akity które wykupiłam pod 
schroniskiem również na jego polecenie miały tam trafić.  

Pani dyrektor nie lubi psów rasy siberian husky, uważa że są głupie. Kiedyś zabierałam je od niej. 
Ostatnio mi się nie udało, pies przywieziony do schroniska w piątek uciekł z niego w nocy i kiedy 
przyjechałam w sobotę nie było go. Pracownicy schroniska sugerowali że nocna go sprzedała. Za 
pieniądze Pani dyrektor wydaje psy na łańcuch, w zeszłym roku wolontariusze odkupowali 
siberiana oddanego przez dyrektor na łańcuch.  

Ciężko oszacować ilość aktualnie przebywających w schronisku psów, zdarza się nie zdążyć ze 
sterylizacją przez ponad miesiąc i suka rodzi, boksy zakupione w 2013 r mają tak szeroki rozstaw 
szczebelków że psy się przez nie zagryzają, psy przeskakują również między boksami i walczą ze 
sobą. Psy puszczone luzem podzieliły się na 2 rewiry, koło biura i koło lasu, ustawiły same 
hierarchię. Nie zapomnę słów zaprzyjaźnionej ze mną wolontariuszki która powiedziała, że jak 
zaczynała wolontariat w Celestynowie nie było tam małych psów, młodych ani starych, nie 
przeżywały, zagryzane przez większe.  



Marta Boguszewska
ul. 11 Listopada 102
05-070 Sulejówek
adres zamieszkania:
ul. Dębowa 3
05-070 Sulejówek

Oświadczenie

Od listopada 2012 roku do chwili obecnej jestem wolontariuszką w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. Przez ten czas zaobserwowałam w schronisku
niepokojące sytuacje mogące świadczyć o znęcaniu się nad zwierzętami przez p. Izabelę
Działak, zajmującą stanowisko dyrektora tej placówki.

W schronisku brakuje opieki weterynaryjnej. Weterynarz bywa bardzo rzadko, a psy
wymagające leczenia często w schronisku zdychają. Leczeniem zwierząt zajmuje się przede
wszystkim p. Karolina Pawelczyk, ale ze znanych mi relacji, często brakuje jej środków do
leczenia zwierząt oraz wiedzy weterynaryjnej. Na dowód braku lekarza weterynarii w
schronisku załączam konwersację prowadzoną pomiędzy wolontariuszami schroniska -
załącznik nr l.
Na poparcie powyższego podaję przykładowe sytuacje:

• szczeniaki zabrane przez wolontariuszy w dniu 4 stycznia 2014 roku, chore na
parwowirozę, w schronisku zamknięte były w zewnętrznym boksie, bez odpowiedniej
opieki weterynaryjnej;

• w listopadzie 2013 roku wolontariusze przy pomocy Pani Karoliny Pawelczyk zabrali
na leczenie w klinice weterynaryjnej psa o imieniu Falkor, który w schronisku stracił
przytomność. Nie było wtedy weterynarza w schronisku, a technik weterynarii p.
Karolina Pawelczyk nie miała odpowiedniej wiedzy, aby pomóc temu psu na miejscu;

• latem 2013 roku jeden z psów zdychał kilka godzin, nie było w schronisku
weterynarza, żaden też nie został wezwany. Pies wył z bólu kilka godzin, aż w końcu
zdechł w męczarniach. Obecni wtedy w schronisku wolontariusze, po konsultacji
telefonicznej z weterynarzem z prywatnej przychodni weterynaryjnej, podawali psu
środki mające złagodzić ból. Świadkami naocznymi tej sytuacji były m.in. Pani
Karolina Białkowska, Pani Małgorzata Brańska-Kwaśniak, Pani Angela Zych, Pan
Łukasz Przeździecki.

Dyrektor schroniska niejednokrotnie zabraniała leczenia chorych zwierząt. Latem 2013 roku
p. Karolina Pawelczyk po kryjomu wyniosła ze schroniska sukę chorą na babeszjozę, której
leczenia zakazała p. Izabela Działak. Pies ten został ułożony w moim samochodzie i tam miał
podawaną kroplówkę.

Psy są wypuszczane z boksów na wybieg, który nie jest przystosowany do ich wypuszczania,
ponieważ na terenie schroniska wałęsają się grupy psów tworząc stada, które nawzajem się
atakują, co prowadzi do częstych pogryzień lub zagryzień. Dla przykładu podaję przypadek
psa o imieniu Kitka (załącznik nr 2), którą pogryzły psy latem 2013 roku oraz psa o imieniu
Sprinter (załącznik nr 3), pogryzionego dwukrotnie w ciągu tygodnia, w grudniu 2013 r.
Ponadto, latem 2013 roku brałam udział w rozdzielaniu walczących psów po tym, jak jeden z
pracowników wypuścił z boksu psa mimo, że w pobliżu znajdowała się grupa innych psów.
Jednocześnie psy całymi stadami wypuszczane są poza teren schroniska, biegają luzem w
pobliskim lesie.

W kociarni przebywaj ą chore koty, którymi lekarz się nie interesuje. W sobotę 28.12.2013 r.
w kociarni zaobserwowałam chorego kota, którego zdjęcie załączam (załącznik nr 4). Tydzień
później, 4 stycznia 2014 roku, nie znalazłam tego kota w kociarni. Jestem przekonana, że nie
był leczony i pozwolono mu zdechnąć w schronisku. 4 stycznia 2014 roku podczas pobytu w



kociarni w jednej z bud znalazłam kotkę, która miała objawy kociego kataru. Po otwarciu
budy kotka uciekła z niej i biegnąc przewracała się co klika kroków, jakby miała ogromne
problemy z błędnikiem lub została uderzona w głowę. Wiedząc, że nikt nie zajmie się tym
kotem, wyniosłam ją z kociarni i zawiozłam do weterynarza. Zdjęcie kotki stanowi załącznik
nr 5.

Od lipca 2013 roku prowadzę dom tymczasowy dla kotów ze schroniska. W listopadzie 2013
roku trafiły do mnie koty, które przez tydzień były leczone w klinice z zaawansowanego
kociego kataru. Gdy trafiły do mnie na pobyt tymczasowy, okazało się, że jeden z nich miał
uszkodzone oko, a także niedrożne kanały nosowe. W schronisku nie był objęty leczeniem.
Kot ten, będąc pod moją opieką, miał przeprowadzony zabieg udrożnieni nosa, ponieważ
groziło mu uduszenie. Dokumentacja medyczna stanowi załącznik nr 6.
W okresie wiosny i lata do schroniska przyjmowane są w dużej ilości kocięta, bez
kwarantanny, czasami tylko zaszczepione, trafiają prosto do kociarni, gdzie natychmiast
zapadają na choroby wirusowe (najczęściej panleukopenia) i zdychają. Ratowaniem kociąt
przed śmiercią w kociarni zajmowała się przede wszystkim wolontariuszka p. Magdalena
Lasyk-Jurkowska.

W dniu 11 stycznia 2014 r. w jednym z boksów znalazłam, wraz z innymi wolontariuszami,
pogryzionego psa, który nie miał opatrzonych ran. Słaniał się na nogach, z jego szyi kapała
krew. Wolontariusze zawiadomili lekarza weterynarii, po czym pies został zaniesiony przez
wolontariuszy do gabinetu weterynaryjnego. Okazało się, że pies, oprócz pogryzienia, chory
jest na babeszjozę. Wraz z wolontariuszka Panią Zuzanną Juśkiewicz wycinałyśmy sierść na
szyi, aby odsłonić rany, ponieważ lekarze weterynarii obecni w schronisku przeprowadzali
masowe sterylizacje psów. Okazało się, że w rany wdała się martwica, co może świadczyć, że
pies został pogryziony kilka dni wcześniej i do soboty nie został opatrzony. Z informacji
przekazanych przez wolontariuszkę Martę Lacek, która rozmawiała o pogryzionym psie z
pracownikami, wynika, że kilka dni wcześniej boks, w którym przebywał pies, nie został
odpowiednio zamknięty. Dowód stanowią załączniki nr 7 i 8.

W dniu 11 stycznia 2014 r. w jednym z boksów przebywały kopulujące psy. Dowód stanowi
załącznik nr 9.

Jedzenie, jakim karmione są zwierzęta wygląda, jakby były to zlewki z punktów
gastronomicznych. W jedzeniu znaleźć można chleb, kurze pazury, całe kawałki wędlin i
kiełbas, kości. Jedzenie to rozwożone jest w taczkach, podczas letnich upałów szybko kiśnie i
wydziela smród. Często zdarza się, że jeszcze przed rozdaniem psom, wydziela bąble
świadczące o zachodzącej fermentacji. Dowód stanowi załącznik nr 10.

Psy samce wydawane są do adopcji bez uprzedniej kastracji. Jedynie suki są sterylizowane w
schronisku, często tuż po przyjęciu do schroniska, przed upływem koniecznej kwarantanny.
Latem 2013 roku, w okresie najwyższych upałów do schroniska trafiła mała, bardzo
wylękniona suka. Bała się najmniejszego dotyku człowieka. Mimo stanu psychicznego, w
jakim się znajdowała, po kilku dniach pobytu w schronisku została poddana zabiegowi
sterylizacji, którego nie przeżyła. Zdjęcie ww. suki stanowi załącznik nr 11.

Adoptowana w przeze mnie w marcu 2013 roku suka została zaczipowana w momencie
adopcji. Nie wiem, na jakiej podstawie została wydana mi książeczka zdrowia psa, skoro ani
pies nie miał czipa, ani ten czip nie był wklejony do książeczki. Wiek adoptowanej przeze
mnie suki został mocno zaniżony o co najmniej 3 lata.
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Małgorzata Brańska-Kwaśniak
ul. Grochowska 234/240 m 7
04-368 Warszawa
adres zamieszkania
ul. Cieszyńska 3a m 11
05-400 Otwock

OŚWIADCZENIE

Wolontariuszem w schronisku w Celestynowie jestem nieprzerwanie od listopada
2012 roku. W trakcie wykonywania prac wolontariackich (spacer z psami, socjalizacja, itp.)
zaobserwowałam wiele zdarzeń budzących mój niepokój, a przede wszystkim
zagrażających zdrowiu i życiu przebywających tam zwierząt (psów i kotów). Sytuacje te
niejednokrotnie mogły świadczyć o znęcaniu się, nie zapewnieniu należytej opieki przez
Dyrekcję Schroniska, tj. p. Izabelę Działak. Pragnę zaznaczyć, iż schronisko nie jest
własnością prywatną, lecz należy do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Poniżej pragnę przedstawić kilka faktów.
Przede wszystkim brak jest w schronisku stałej opieki weterynaryjnej. Lekarz weterynarii
bywa w schronisku bardzo nieregularnie, głównie w celu przeprowadzania zabiegów
sterylizacji. Psy chore, wymagające leczenia, często intensywnego pozostają bez opieki
lekarskiej. Wielokrotnie doprowadziło to zgonów psów, a zwłaszcza kotów. Leczeniem
zwierząt zajmuje się p. Karolina Pawelczyk zatrudniona w schronisku jako technik
weterynaryjny. Niestety niejednokrotnie brakuje jej leków i środków medycznych, a także
wiedzy lekarskiej.
Latem ubiegłego roku uwagę wolontariuszy zwróciło przeraźliwe wycie i wręcz jęki
dobiegające z jednego z boksów. Okazało się, że to suka Białka, która była w bardzo
ciężkim stanie (nie wiem na co była chora) i wyła z bólu. Leki podawane prze p. Karolinę
Pawelczyk nie skutkowały. Niestety p. Dyrektor nie pozwoliła wezwać na miejsce lekarza
weterynarii, ani zawieść suki do kliniki. Odmówiła też wykonania eutanazji. Trwało to kilka
godzin. Po odjeździe p. Dyrektor wolontariusze pozostali w schronisku. Skontaktowali się
telefonicznie z lekarzem weterynarii i z jego polecenia podali leki przeciwbólowe. Po jakimś
czasie suka odeszła. W zdarzeniu tym uczestniczyli między innymi: p. Karolina Białkowska,
p. Angela Zych i p. Łukasz Przeździecki.
Dyrektor schroniska p. Izabela Działak nie podejmuje leczenia chorych i pogryzionych
psów, twierdzą, że sama je wyleczy (leczenie bioenergoterapeutyczne). Wręcz go zabrania.
Pogryzione psy z dużymi ranami ewidentnie wymagającymi szycia, Pozostawiane są bez
interwencji weterynaryjnej, w brudnych, zapiaszczonych boksach. Przykłady to: Kitka,
Misiek bez wargi, Piątek, Sprinter dwukrotnie w ciągu tygodnia. Latem 2013 roku psu
choremu na babeszjozę (wyniesiony przez p. Karolinę Pawelczyk poza teren schroniska)
kazała odłączyć kroplówkę. W żaden sposób nie leczone są pogryzienia, niejednokrotnie
bardzo rozległe i głębokie.
P. Dyrektor nie wyraża zgody na zabieranie przez wolontariuszy bardzo ciężko chorych
zwierząt, w tym szczeniąt chorych na parwowirozę. Umieralność i zachorowalność ich jest
bardzo duża.

Na przestrzeni jednego tygodnia stycznia br. odeszły 3 szczenięta. Zdarzają się także



zagryzienia kilkutygodniowych szczeniąt przez dorosłe psy, które luzem biegają na terenie
schroniska.
Wciągu dnia psy wypuszczane są z boksów, biegają po terenie schroniska, a co gorsza
przez otwartą bramę wjazdową wybiegają poza jego teren. Biegają grupami po lesie, a co
gorsze wybiegają na pobliską szosę. Byłam świadkiem takiego zdarzenia w dniu 11.01.14r.
Właśnie z powodu wypuszczania psów z boksów dochodzi do tak wielu pogryzień a nawet
zagryzień. Sama kilkakrotnie będąc w schronisku widziałam gryzące się psy, które były
rozdzielane przez pracowników lub wolontariuszy.

Ważnym problemem jest nie przestrzeganie obowiązku stosowania kwarantanny nowo
przyjętych psów, które niejednokrotnie będąc w szoku uciekają ze schroniska przez
otwarte boksy i bramę. Sama byłam świadkiem takiego zdarzenia. W dniu 31.12.2013r.
Jadąc z młodszymi wolontariuszami (dziećmi) szosą w okolicach Celestynowa, zauważyłam
stojącego na poboczu psa. Oczywiście zatrzymałam się, pies był wystraszony, cały się
trząsł. Zawiozłam go do schroniska. P. Dyrektor zgodziła się go przyjąć. W mojej obecności
pies został zaprowadzony do boksu. Po drodze był obszczekiwany i podgryzany przez
biegające psy. Był ogromnie przestraszony. W boksie sprawdzono czy nie ma czipa, a
potem przy mnie go zaczipowano. Dałam mu jeszcze puszkę jedzenia i odjechałam. W
dniu 02.01.14r. dowiedziałam się od p. Karoliny Pawelczyk, że pies jeszcze tego samego
dnia uciekł (boks i brama zostały otwarte).
Również sprawa kociarni pozostawia wiele do życzenia. Brak jest klatek i możliwości
odizolowania chorych kotów od zdrowych. Występuję duża zachorowalność i umieralność
kotów na choroby zakaźne. Wiem, że chore koty zabierane są przez innych wolontariuszy
do lecznicy lub na dom tymczasowy.
P. Dyrektor Izabela Działak także utrudnia wszelkie działania wolontariuszy zmierzające do
poprawy stanu zdrowotnego i warunków bytowych zwierząt. Latem ubiegłego roku byłam
świadkiem(Boże Ciało 2013r.) że, odmówiła ona wpuszczenia kilku wolontariuszy na teren
schroniska. Ludzie ci chcieli zaaplikować psom zakupione za własne pieniądze środki
przeciwko kleszczom i pchłom. Po negocjacjach zgodziła się wpuścić dwie osoby, a reszta
czekała przed schroniskiem.
Jedzenie podawane psom to sprawa tragiczna. Rozwożone jest do boksów w taczkach. W
czasie upałów niejednokrotnie czułam, że jest ono już skwaszone, smród był obrzydliwy.
W skład psiego jedzenia wchodzą między innymi: kości, ogromne kawały (nie pokrojone)
wędzonego boczku. Kiełbas, całe parówki w folii, kapusta, pierogi a nawet ryby.
Często zdarza się tak, że w jednym boksie są umieszczane suki z niekastrowanymi psami.
W dniu 11.01.2014r. byłam świadkiem kopulacji psa i suki umieszczonych w jednym
boksie.
Opieka pooperacyjna zwierząt sterylizowanych polega na wyniesieniu suki tuż po
wybudzeniu z narkozy do boksu, nawet bez osłonięcia rany pooperacyjnej. W dniu
ll.01.14r. byłam świadkiem jak suka „azjatka" została postawiona w boksie tuż po
wybudzeniu. Suka ledwie trzymała się na nogach i chwiała się, popiskiwała, a pies
przebywający z nią w boksie bez przerwy ją podlizywał. Po próbie interwencji u p. Dyrektor
usłyszałam, że jest ciepło i u nich zawsze się tak robi, bo nie ma miejsca w gabinecie.
Zdarzały się też zgony w czasie dokonywania zabiegu sterylizacji.

Na wszystkie podane powyżej fakty posiadam dokumentację w postaci zdjęć lub filmów.
Niestety z powodu awarii komputera nie mogłam ich na chwilę obecną zgrać na płycie.
Zobowiązuję się, jeśli zajdzie taka potrzeba dostarczyć ją w terminie późniejszym.

Z poważaniem
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Paulina Ruszkowska

Wspólna Droga 27a m 14

04-345 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Nazywam się Paulina Ruszkowska i mieszkam w Warszawie.

Od osiemnastego roku życia aktywnie pomagam bezdomnym zwierzętom. Byłam wolontariuszką

w różnych miejscach, pomagałam dorywczo na różne sposoby. W 2007 roku byłam kilka razy w

schronisku w Celestynowie. Nie był to regularny wolontariat, odwiedziłam to miejsce kilka razy-

zakokończył się zakazem wstępu wydanym przez panią Izabelę Działak, ówczesną i aktualną

dyrektorkę schroniska w Celestynowie. Powód: zwrócenie uwagi na pogryzionego, konającego

psa któremu chciałyśmy (z koleżanką) pomóc. Pies leżał w kącie pomieszczenia tuż obok miejsca

urzędowania pani Działak. Świadkami zdarzenia były pracownice schroniska, dwie lub trzy pani.

Na zwrócenie uwagi, że pies jest ciężko pogryziony, cierpi i wymaga wizyty u weterynarza pani

Działak odpowiedziała, że pies i tak zdechnie. Zaproponowałyśmy zawiezienie go choćby na

uśpienie, skoro "i tak zdechnie" mógłby się nie męczyć przez następne godziny. Po psie chodziły

inne zwierzęta. Na naciski z naszej strony i prośby, by wydała narn psa zareagowała krzykiem.

Powiedziała, że niepotrzebni są jej tacy ludzie, mamy opuścić teren schroniska i więcej nie

wracać. Byłam niedoświadczona w temacie pomocy zwierzętom, zostawiłam tak tę sprawę ale

już wiedziałam, że nie jest to dobre miejsce. Na terenie schroniska luzem biegało kilkadziesiąt

psów, co chwilę było słychać pisk gryzionego psa. Na ziemi leżało mnóstwo kości. W jednym z

boksów przebywał chory, prawie łysy pies w typie owczarka. Przed bramą schroniska (poza jego

terenem) leżało kilkanaście schroniskowych psów. Wszystkie miały mnóstwo kleszczy, jeden z

nich chorą, nienaturalnie wykrzywioną łapę na której nie stawał.

W styczniu 2013 zobaczyłam w internecie suczkę, której postanowiłam pomóc. Pamiętając

sytuację z przed lat, nie mogłam pojechać po nią osobiście z obawy przed tym, że pani Działak

mnie rozpozna. Suczkę miałam zamiar wziąć do siebie do domu tymczasowego i szukać jej domu

stałego. Wysłałam po nią koleżankę cała w nerwach, że adopcja nie wyjdzie. Na szczęście udało

się, suczka została wydana za opłatą 50 zł. Nie wiedziałam wtedy o działalności wolontariatu w

Celestynowie. Pies, który do mnie trafił miał ślady pogryzień na karku i był bardzo wychudzony.

Mój znajomy opowiadał o chęci adopcji szczeniaka z Celestynowa, nie dostał go, ponieważ pani

Izabela Działak zażądała kwoty w wysokości 300 zł. Kolega nie był przygotowany na taką opłatę

za adopcję i wziął psa z innego miejsca.



AfftM











vS
^sW^Mm^KaJ\

^fcl J

s

S#X N&:U

3

WkbiilL

^

v% \yj \€^
A

2

^ ^ ^

M.

\WdxvU

1,

J
AkSOA c\M

O
MpJD'

3 J6^o ^<UJ

t^Osl

\ O
S\ktvKKi3^

v\

sMD

\\

;J
^s\£ 5

T~
Dv-

jO ̂ oajyg^

*

\
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Karolina Białkowska
ul. Grochowska 174/176 m68
Adres korespondencyjny
ul Zwierzyniecka 9 m 7

Oświadczenie

Od końca października 2012 do chwili obecnej jestem wolontariuszką w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. Przez okres ponad roku byłam świadkiem sytuacji, które
mogą wskazywać na znęcanie się nad zwierzętami przez Panią Izabelę Działak, będącą Dyrektorem
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

W schronisku nie ma na stałe lekarza weterynarii. Lekarz bywa tam rzadko. Z informacji
przekazanych od pozostałych wolontaruszy, jak również od Karoliny Pawelczyk, która od sześciu
miesięcy pełni funkcję technika weterynarii w Schronisku w Celestynowie., wynika, że lekarz
weterynarii jest obecny bardzo rzadko,przeważnie przyjeżdża na zabiegi sterylizacji, gdzie robione
są one masowo. Po sterylizacji, suki jeszcze nie do końca wybudzone, zabierane są do boksów
gdzie jest piach, kurz i błoto, bez żadnego zabezpieczenia,nawet (kaftanika). Załącznik nr l Psy
nie wszystnie są poddawane kastracji. Mój pies, który był brany ze schroniska w Celestynowie nie
miał zabiegu. Chociaż był w schronisku od wiosny(wrócił z adopcji) do 17 listopada 2012roku,
kiedy go adoptowałam.

Psy wymagające nagłej interwencji chirurgicznej nie mają tam szansy na przeżycie. Latem
(sierpień 2013 )w jednym ze schroniskowych boksów przeraźliwie wyła suka Białka. Wyła kilka
godzin pozbawiona możliwości godnego odejścia, ponieważ Pani Izabela Działak nie wyraziła
zgody na podjęcie jakichkolwiek działań pomocy. Nie wezwała lekarza weterynarii i nie pozwoliła
nam zawieść jej do lecznicy choć była powiadomiona przez Karolinę Pawelczyk o umierającej
suce. Po telefonicznej konsultacji z lekarzem prywatnej kliniki, zostały podane środki przeciw
bólowe. W niedługim czasie po podaniu leku odeszła. Świadkami całego zdarzenia byłam ja,
Małgorzata Brańska Kwaśniak, Angela Zych, MagdalenaLasyk-Jurkowska, Łukasz Przeżdziecki
oraz Karolina Pawelczyk. Załącznik nr 2

Dyrektor schroniska wielokrotnie zabraniała leczenia chorych zwierząt, mówiąc: "ja je
wyleczę". Lato 2013 rok. Karolina P. potajemnie wynosiła psa chorego na babeszjozę, aby podać
mu kroplówkę, świadkami byli Marta Boguszewska, Michał Boguszewski, Dorota Kamać. Zrobiła
to dlatego ponieważ z innego chorego psa Pani Izabela Działak wyrwała kroplówkę.

Pies który został bardzo dotlkiwie pogryzoiny, dostał leki przeciwbólowe i przez l może
2 dni był w gabinecie. Z rany na szyi sączyła się ropa z krwią, rana szarpana, kilku być może
kilkunastu centymetrowa. Zdjęcie było robione już 3 tygodnie po całej sytuacji. Lato 2013
Załącznik nr 3

Psy są wypuszczane na wybieg który nie jest odpowiednio przystosowawany, ponieważ po
całym schronisku chodzą grupki psów tworzące stada, co prowadzi do pogryzień lub zagryzień,
psów które są wypuszczane. Psy również biegają po za terenem schroniska(blisko ulica)-często na
nią wybiegają, co może tworzyć zagrożenie zarówno dla psów jak i dla ludzi jadących
samochodem. Załącznik nr 4,5,6,7

Małgorzata Brańska Kwaśniak przywiozła 31.12.2013 psa, którego znalazła na drodze. W
dzień ten sam dzień wieczorem w boksie już go nie było, w sobotę w dniu kiedy odbywają się
spacery, pracownica zapytana przez Panią Małgorzatę gdzie jest pies, odpowiedziała, że uciekł.
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Pogryzienia są codziennością, załączam zdjęcia Kilki pogryzionej latem 2013. Załącznik
8,9,10,11
Zdjęcia Splintera zima 2013. Załącznik 12,13,14
^es jjjg mający imienia zima 2013 Załącznik nr 15,16
Pies Piątek jesień 2013 Załącznik nr 17
Sunia z boksu od Falkora wiosna 2013 Załącznik 18

Namoczony chleb, kości, ryby, parówki z folią, kurze pazury, szczęka łącznie z zębami to
ciecz jaką są karmione psy w schronisku. Jest tam dosłownie wszystko. W lato jest odrażający
smród ponieważ szybko się nagrzewa i fermentuje. Jedzenie jest wożone na taczkach i czasami dla
psów biegających luzem, podawane na piach. Załącznik nr 19,20,21,22,23

Dyrektor schroniska Izabela Działak nie chętnie wydaje psy do adopcji lub w ogóle ich nie
wydaje mówiąc iż są one przeznaczone do adopcji w Niemczech. Starsze psy,szczeniaki mino, że są
ogłaszane na oficjalnej stronie fb Celestyniaki pl, z niechęcią są wydawane . Byłam świadkiem gdy
moja koleżanka chciała adoptować sukę ok 7 łat. Pani Izabela zapytała się jej "po co Pani taki stary
pies" Również w tym samym czasie przyjechali młodzi ludzie, chcieli adoptować szczeniaka, Pani
Izabela powiedziała, że nie ma szczeniaków,mimo iż były ogłaszane na fb.
W książeczkach zaniżane są daty urodzin psów, które ludzie adoptują. Np w książeczce istnieje data
2009 a pies ma faktycznie 7 lat.

W kociarni nie ma oddzielonych pomieszczeń, są tam koty nowo przybyłe jak i rezydenci.
Zachorowalność na koci katar, lub na panłeukopenie jest ogromna. Więcej informacji na ten temat
może udzielić MagdałenaLasyk-Jurkowska, ponieważ zabierała dużą ilość kotów do klinik oraz do
domu tymczaswoego, z nadzieją na wyleczenie.

Zanim zaczęła w schronisku pracować Pani Karolina Pawelczyk, wolontariusze kupowali
na recepty leki mające na celu pobrawę stau zdrowia psów i kotów z własnych środków
finansowych, (środki na biegunkę), krople do oczu oraz inne leki. Więcej na ten temat może
powiedzieć Monika Trawińska oraz Ola Łysik oraz inni wolontariusze.

Stan suki Alaska był niepokojący, była osowiała, nie chciała jeść. Przez ok 2 miesiące, była
obserwodana oczywiście na ile to było możliwe. Podejrzewaliśmy zapalenie ucha, lekarz jej nie
zbadał, miała tylko pobraną krew, wyniki były dobre.Zaczęła się kręcić w koło nie reagowała na
człowieka. Została zabrana ze schroniska i przewieziona do gabinetu doktora Krawczyńskiego w
Otwocku, ul Kołatają. Zbadana przez Małgorzatę Mikułę została przewieziona do jej hotelu,
następnie zdiagnozowana i leczona, po około miesiącu odeszła. Jak Pani Małgorzata Mikuła
powiedziała "to jest już za późno" Załącznik nr 24

Załączniki dołączę w późniejszym terminie.

Z poważaniem:
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