
26 czerwca 2007 3NA TAPECIE

PLUS i MINUS

Dla młodzieży
oraz Towarzystwa

Opieki nad
Zwierzętami
za pomoc w

funkcjonowaniu
schroniska dla
zwierząt w Paw-
łowie. 

Z inicjatywy przyjaciół schroniska po-
wstała strona internetowa, na której za-
prezentowane zostały wszystkie zwierzę-
ta, które czekają na to, aby trafić w dobre
ręce. Strona ta jest inicjatywą społeczną. 

Zapraszamy: www.pawlowo.ma-
xlive.pl.

�

Pogoda często 
płata figle. 

Miniony tydzień
obfitował w opady deszczu. Niestety

niektórzy kierowcy w takich
sytuacjach wykazują się brakiem
wyobraźni. Minus dla tych, którzy
nie zwalniają, widząc przed sobą
kałuże, a na poboczu pieszego. 

KRONIKA POLICYJNA

� W czwartek, około godziny 13.30,
operator monitoringu zauważył grupę
osób spożywających alkohol w parku na
placu Jana Pawła II w Ciechanowie. Na
miejscu natychmiast pojawił się patrol po-
licyjny. Z zapisu kamer monitoringu usta-
lono 4 osoby dorosłe spożywające alko-
hol w miejscu publicznym, które za łama-
nie przepisów Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi zostały ukarane mandatami kar-
nymi w wysokości 100 zł.

� Na skrzyżowaniu ulic Sienkiewi-
cza i Narutowicza w Ciechanowie do-
szło do zderzenia drogowego. Zdarze-
nie miało miejsce w miniony czwartek
około godz. 6.50. Kierujący samocho-
dem osobowym marki Opel Vectra, po-
trącił rowerzystkę, jadącą drogą z
pierwszeństwem przejazdu (ul. Sien-
kiewicza). Rowerzystka została prze-
wieziona do ciechanowskiego szpitala. 

� Funkcjonariusze Komendy Powia-
towej Policji w Ciechanowie ustalili
sprawców kradzieży trzech drabin alu-
miniowych, do których doszło na terenie
naszego miasta. Pierwsza kradzież
miała miejsce w dniu 30.03.2007 r. przy
ul. Ściegiennego, druga w dniu
4.04.2007 r., a trzecia 29.05.2007 r. przy
ul. Mickiewicza. Sprawcy, dokonując
kradzieży, wykorzystywali fakt pozosta-
wienia ich na chwile bez nadzoru wła-
ścicieli. Policjantom udało się odzyskać
jedną z trzech skradzionych drabin. 

ALKOHOLOWY 
REKORD TYGODNIA 

2,12 prom. 
miał rowerzysta zatrzymany w
czwartek przez ciechanowskich poli-
cjantów w Gumowie gm. Ciechanów.  

TO SIĘ STANIE

Wtorek, 19 VI 2007
Podczas najbliższej sesji Rady Mia-

sta jednym z tematów będzie system płat-
nego parkowania na ul. Warszawskiej.
Jeśli radni zadecydują o jego wprowadze-
niu, kierowcy mogą spodziewać się po-

bierania opłat już jesienią tego roku. Par-
kometry ustawione zostaną także na po-
wstających parkingach w rejonie ul. Ście-
giennego. Rozwiązanie to wymusi rotację
samochodów i zapobiegnie blokowaniu
miejsc parkingowych m.in. przez osoby
pracujące w centrum miasta.

R E K L A M A

�

R E K L A M A

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Pawłowie w okresie przed-
wakacyjnym trafia więcej psów niż
zwykle, obecnie jest ich około 180.
Schronisko w Pawłowie jest jednostką
wchodzącą w skład Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cie-
chanowie. – Od dwóch lat sytuacja
schroniska poprawia się. Ma to zwią-
zek z podpisaniem umów z kolejnymi
gminami powiatu ciechanowskiego i
powiatów ościennych. Gminy, z który-
mi zostały zawarte umowy, przekazują
środki na utrzymanie zwierząt schwy-
tanych na ich terenie. Najwięcej jed-
nak psów trafia do schroniska, z tere-
nu Ciechanowa – podkreślił Krzysztof
Jeziółkowski, kierownik Oddziału
Oczyszczania PUK.

Jedno z lepszych
Grzegorz Kobyłecki, pracownik

schroniska w Pawłowie tłumaczy, że
podczas wakacji trafia do nich wię-
cej psów. – W maju miała miejsce
jedna z dwóch corocznych akcji wy-
łapywania bezdomnych czworono-
gów. Po każdej z nich liczba zwie-
rząt w schronisku zwiększała się –
tłumaczy. 

Zgłoszenia dotyczące bezpań-
skich psów na terenie miasta nie są

czymś nagminnym. – Owszem zda-
rza się trzy, może pięć razy w tygo-
dniu, że dzwonią osoby z informa-
cją o bezdomnych zwierzętach, któ-
re utrudniają im życie. Ale nie jest
to uciążliwe – mówi Krystian
Urbański, zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Ciechanowie.
Bezpańskie pupile, po interwencji
straży, trafiają do pawłowskiego
schroniska. – Schronisko w Pawło-
wie jest jednym z lepszych, które
widziałam. Nie ma tam przypad-
ków złego traktowania zwierząt, nie
ma chorób zakaźnych. Pracownicy
przestrzegają podstawowych zasad
opieki nad zwierzętami – mówi
Małgorzata Grzelak, szefowa cie-
chanowskiego oddziału Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami. 

Zbliżają się urlopy
TONZ aktywnie wspiera działal-

ność schroniska. – Corocznie organi-
zowane są mikołajki w schronisku.
Młodzież zbiera karmę dla zwierząt,
bądź przedmioty, które mogą się
przydać w funkcjonowaniu placówki.
Następnie 6 grudnia dary przekazy-
wane są na rzecz schroniska – mówi
Małgorzata Grzelak. Ponadto doda-
je, że w przygotowaniu jest wolonta-
riat z prawdziwego zdarzenia, działa-
jący przy schronisku. Do tej pory po-
moc organizowana była przez
TONZ, ale może ulegnie to zmianie.
Jednak nie wszystkie trafiają do
schroniska. – Widziałam psa przy-
wiązanego do drzewa w lesie, aż ser-
ce pękało. Pies, który pewnie był kie-
dyś pupilem, teraz tęskni za właści-
cielem. Cóż, zbliżają się wakacje, po-
ra urlopów, więc czworonóg jest po
prostu balastem – podkreśla jedna z
mieszkanek Ciechanowa. 

Psi los, psia krew
Letni okres sprzyja wyrzucaniu psów. Ludzie chętnie się ich
pozbywają, bo stanowią przeszkodę w spędzaniu urlopów.
Dobrze jeśli trafią do schroniska w Pawłowie, w którym
podczas kanikuły przybywa czworonogów. Ale może je
spotkać okrutniejszy los. Opiekunowie czasem przywiązują
je do drzewa lub wypuszczają w lesie. 

Obecnie coraz więcej osób zaczy-
na się interesować hotelem dla
zwierząt w schronisku. Można tam
zostawić swojego podopiecznego
na czas wyjazdu wakacyjnego.
Doba hotelowa to jedyne 10 zł, ist-
nieje możliwość podawania zwie-
rzętom pokarmu przekazanego
przez właścicieli.
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Gdy zbliża się czas urlopów coraz 
więcej czworonogów zostaje 
wywożonych do lasu lub trafia 
do pawłowskiego schroniska


