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Drugie oblicze schroniska dla zwierząt 
 

LIST  OTWARTY 
 

W dniu 13.08.2008r. Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt „Help Animals” 
skierowało do Prezydenta Miasta pismo, w którym domaga się podjęcia działań w celu 
wyjaśnienia szeregu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec podmiotów za nie 
odpowiedzialnych . 

Pomimo upływu dwóch miesięcy nie otrzymaliśmy  żadnej  odpowiedzi. 
Jedynie urzędnicy  miejscy za pośrednictwem mediów informowali społeczeństwo Kalisza , 
że przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości, że Stowarzyszenie 
Help Animals jest niewiarygodne.  

Panie Prezydencie – dlaczego nie upublicznił Pan danych z kontroli schroniska . Czy 
mieszkańcy miasta nie mają  prawa znać prawdy o tym co dzieje się  za betonowym murem ?   
My uważamy , że właśnie społeczeństwo powinno  być przez władze miasta informowane o 
wszystkich sprawach , w tym również i tych wstydliwych dla Miasta. 

Prawdy ukrywać nie wolno, chociażby była najgorsza, dlatego też postanowiliśmy 
pokazać mieszkańcom Kalisza rzeczywisty obraz schroniska , obraz liczony ilością 
zwierząt , które utraciły w nim życie.. To są dane prawdziwe. Posiadamy na to stosowne 
dokumenty. 
 
1. Lata  2005- 2007  - w schronisku utraciło życie ponad 1000 zwierząt o łącznej masie 

blisko 10ton. 
 
2. Rok 2008 – /od dn.4.01 .do dnia 20.08 / -przekazano ze schroniska do zakładu 

utylizacji zwłoki  213 zwierząt / 168 psów i  45 kotów / o łącznej masie 2231 kg. 
 
Upubliczniamy również  zdjęcia  pokazujące  pomieszczenia kwarantanny i jednocześnie 
szpitalika dla zwierząt – taki był  stan faktyczny  jeszcze kilka dni temu 
 
 Teraz Panie Prezydencie oczekujemy od  Pana podania do publicznej wiadomości raportu o 
stanie schroniska opracowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Raportu z którego 
wynika , że schronisko prowadzone jest prawidłowo.  
Ocenę zaś tych faktów pozostawmy mieszkańcom  Kalisza . 
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