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Koszmar w schronisku 
Podczas mrozów psy zdychały z głodu 
 

ORZECHOWCE k. Przemyśla. Wygłodniałe psy zjadały padłe zwierzęta, walczyły na 
śmierć i życie o miejsce w budzie - takie widoki do niedawna były codziennością 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
 
Wczoraj próbowaliśmy dowieźć do Orzechowic worki z karmą, które do redakcji "Nowin"w 
Rzeszowie, po naszym apelu, przekazali Czytelnicy - miłośnicy zwierząt. Niestety, 
samochód ugrzązł na polnej drodze, kilka kilometrów przed schroniskiem. Karmę dowiezie 
saniami gospodarz, u którego zostawiliśmy paczki. - Widziałam jak wygłodniały pies porwał 
bochenek suchego chleba. Schował się do budy i za żadne skarby nie chciał go oddać - 
mówi Wiesława Skoczylas ze Stowarzyszenia "Sara", które od 1 stycznia br. opiekuje 
schroniskiem. 
 

 
W wypowiedzi dla rzeszowskiego radia Jolanta Rogalska, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w 
Przemyślu, które prowadziło schronisko przez kilka lat stwierdziła, że to Stowarzyszenie "Sara" nie było 
przygotowane do odbioru placówki i nie miało zapewnionego jedzenia dla psów. Niezrozumiałe są dla niej 
powody, dla których miasto wymówiło TOnZ dalszego administrowania schroniskiem. Rogalska stwierdziła, 
że nie było żadnych konkretnych zarzutów, a jedynym argumentem było niezłożenie przez Towarzystwo 
oferty administrowania schroniskiem na 2002 rok. 
- Do listopada ub. roku czekaliśmy na oferty zainteresowanych prowadzeniem schroniska. Wpłynęła tylko 
od stowarzyszenia "Sara" - twierdzi Marek Łukaszewicz, naczelnik Wydziału Ochorny Środowiska Urzędu 
Miasta w Przemyślu. - Zabrakło natomiast od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które od kilku lat 
prowadziło przytułek. W tej sytuacji wybór był oczywisty. W budżecie miejskim na 2002 rok przeznaczone 
jest na ten cel 60 tys. złotych.  
Placówka w Orzechowcach, w której przebywa obecnie 300 psów, jest położona na uboczu. Dojazd staje 
się niemożliwy nawet przy niewielkich opadach śniegu albo roztopach. Od początku br. opiekę nad 
schroniskiem sprawuje nowo powstałe przemyskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Sara". Jego 
prezesem został Antoni Szałyga. Zaczęto od dowozu żywności. 
- Wiele psów padło podczas ostatnich mrozów. Odkryliśmy wiele zaniedbań. Nie ma dokumentacji, które 

zwierzęta były szczepione. Psy trzymane są razem z sukami, co prowadzi do dodatkowego, niepotrzebnego rozmnażania - wylicza W. 
Skoczylas. 
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Od kilku dni psom z orzechowksiego schroniska pomaga 
Stowarzyszenie "Sara" NORBERT ZIĘTAL
Zbigniew Górski, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta w 
Przemyślu:
- W orzechowskim schronisku 
przebywają psy bezdomne, których 
pochodzenie trudno jest ustalić. Nie 
wiemy czy są to zwierzęta z naszej 
gminy czy innej. My wybudowaliśmy 
schronisko i w całości utrzymujemy 
finansowy ciężar jego 
funkcjonowania. Z pomocą nie 
kwapi się żadna inna gmina. 
Najbliższy taki przytułek znajduje 
się w Mielcu. Inne miasta po drodze 
nie mają takich obiektów, więc 
automatycznie nie mają kłopotów z 
ich finansowaniem. Myślę, że przy 
współpracy innych gmin, środki na 
schronisko byłyby większe i wiele 
lepsza opieka. 

 


