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TERENIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
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W Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt na terenie powiatu białostockiego policjanci realizowali
działania pn. „Twój pies – twoja odpowiedzialność”. Głównym ich celem była edukowanie
mieszkańców w zakresie zasad bezpiecznego kontaktu z czworonogami, a także sprawiania
należytej opieki nad zwierzętami.
Białostoccy policjanci, w minioną środę, w Dniu Ustawy o Ochronie Zwierząt, realizowali na terenie powiatu działania
edukacyjno-informacyjne pn. „Twój pies – twoja odpowiedzialność”. Głównym celem przedsięwzięcia, które zostało
zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, było edukowanie mieszkańców w
zakresie zasad bezpiecznego kontaktu z czworonogami, a także sprawowania należytej opieki nad zwierzętami.
Odbiorcami treści proﬁlaktycznych była głównie młodzież.
Znęcanie się nad zwierzętami to nie tylko bicie i maltretowanie. Ustawa o ochronie zwierząt już w pierwszych zdaniach
przypomina wszystkim, że zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Dlatego też
Wydział Patrolowo-Interwencyjny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy współpracy z dzielnicowymi oraz
funkcjonariuszami Nadleśnictwa Dojlidy, Straży Granicznej z Placówki w Bobrownikach, Strażą ochrony Kolei w
Białymstoku oraz Strażą Miejską w Białymstoku przeprowadzili działania mające na celu zapewnienie im lepszej
ochrony. Czynny udział w akcji brali także przewodnicy psów służbowych z białostockiej patrolówki. W trakcie
przeprowadzonych działań sprawdzano także miejsca oznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako
zagrożone w kategorii „wałęsające się bezpańskie psy”
Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w tym dniu zorganizowali na terenie
schroniska dla zwierząt przy ulicy Dolistowskiej 2 spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 51 im. Ludwika
Zamenhofa w Białymstoku. W ramach spotkania przedstawiciel Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Białymstoku
uświadamiał dzieciom, jak należy dbać i zajmować się zwierzętami oraz wskazywał na przypadki porzucania ich przez
właścicieli oraz znęcaniu się nad czworonogami. Kluczowym celem przedmiotowej akcji była możliwość tzw. „wirtualnej
adopcji” psa ze schroniska przez uczniów szkoły.
Ponadto w Szkole Podstawowej w Zlotorii mundurowi z Komisariatu Policji w Łapach przeprowadzili spotkanie
proﬁlaktyczne z dziećmi i nauczycielami. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło blisko 50 osób, omówiono tak
ważne zagadnienia jak właściwe sprawowanie opieki nad zwierzętami, bezpieczne zachowania przy agresywnych
czworonogach.

