Na pomoc schronisku w Orzechowcach
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Jest nadzieja na poprawę dramatycznego losu psów i kotów w Orzechowcach. Władze Przemyśla obiecują
wybudowanie nowych boksów z wybiegami. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt będzie zbierać
pieniądze, pomoże posprzątać w schronisku i poszuka wolontariuszy

Kilkanaście dni temu opisaliśmy, w jakich warunkach żyje w Orzechowcach ponad 200 psów i kilkadziesiąt kotów: byle jakie
budy, zwierzęta taplają się w błocie. Kości, którymi były karmione, leżały obok ich odchodów. W schronisku było brudno,
panował bałagan. Pracownicy twierdzili, że jest ich za mało do opieki nad zwierzętami - Na zatrudnienie dodatkowych ludzi nie
ma pieniędzy - tłumaczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Sara", które prowadzi schronisko. Sytuacja niewiele
się poprawiła w ostatnich dniach. Zwierzęta nadal karmione są odpadami, ostatnio dostały do jedzenia padłego starego konia.
Na pomoc Orzechowcom spieszy Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. - Pomożemy zbierać pieniądze na schronisko.
Zamówiłam pięć tysięcy kalendarzyków. Znajdzie się na nim zdjęcie psiaka z Orzechowców i hasła typu: "Ty musisz pomóc",
"Możesz zmienić to miejsce". Utworzymy subkonto przy naszym koncie i zebrane pieniądze będziemy przekazywać do Przemyśla.
Pojedziemy do tamtejszych szkół średnich i będziemy szukać wolontariuszy - mówi Halina Derwisz, prezes RSOZ. Miłośnicy
zwierząt z Przemyśla będą mile widziani w schronisku Kundelek w Rzeszowie prowadzonym przez RSOZ. - Służymy swoimi
doświadczeniami - zachęca Derwisz. Najważniejsza jednak jest następująca deklaracja: - Jeśli będzie taka potrzeba,
przyjedziemy z 10 więźniami i pomożemy uporządkować bałagan - mówi pani prezes, która w sprawie Orzechowców spotkała się
z władzami Przemyśla.
Plany wobec schroniska ma również miasto. - W ciągu ostatnich dwóch lat trochę zrobiliśmy i będziemy nadal modernizować tę
placówkę. Nie da się tego zrobić od razu, będziemy robić to etapami. Na początek chcemy wybudować jeden sektor dla psów,
taki z prawdziwego zdarzenia. Gdy będzie już gotów, łatwiej będzie znaleźć sponsorów i przekonać ich do pomocy w budowie
kolejnych segmentów - mówi Janusz Szostak, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie
Miejskim w Przemyślu.
Derwisz uważa, że gdyby na modernizację przeznaczać rocznie 100 tys. zł, w ciągu pięciu lat w Orzechowcach powstałoby
schronisko, jakiego miasto się nie powstydzi.
Budżet Przemyśla na ten rok został uchwalony. Miasto przyznało na utrzymanie schroniska 100 tys. zł, o 23 tys. więcej niż w
ubiegłym roku. O tym, czy będzie jeszcze więcej, zdecydują radni. - Zmiany są możliwe, ale radni nie zdecydują się na
przyznanie dodatkowych pieniędzy, dopóki nie zyskają zaufania do stowarzyszenia, które prowadzi schronisko. A teraz takiego
zaufania nie mają - mówi Adam Łoziński, przewodniczący rady miejskiej.
Stowarzyszenie Sara przejęło schronisko po innym przemyskim stowarzyszeniu, ale, niestety, po raz kolejny okazuje się, że
działacze społeczni nie radzą sobie ze zorganizowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. - Poleciliśmy zbadanie, jak były
wydawane pieniądze w ubiegłym roku. Miasto będzie pomagać finansowo schronisku, ale musimy wiedzieć, gdzie trafiają
pieniądze. Stowarzyszenie musi się uwiarygodnić. Muszą odejść ci, którzy nic nie robią. Nie wierzę, że w 70-tysięcznym
Przemyślu nie znajdą się ludzie, którym zależy na dobru zwierząt i którzy mają zmysł organizacyjny - mówi Szostak.
Również "Gazeta" włącza się w akcję pomocy Orzechowcom. W sobotę w rubryce "Zwierzę czeka na człowieka" będziemy
publikować zdjęcia psów i kotów ze schroniska. Wierzymy, że znajdą się chętni, by zaopiekować się tymi bezdomnymi
zwierzakami.
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