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NIE KUPUJ - ADOPTUJ!
Data publikacji 29.11.2021

Policjanci z Gostynia włączyli się w ogólnopolską akcję pod nazwą „Nie Kupuj - Adoptuj”. Celem
projektu jest promowanie adopcji psów ze schronisk. W szeregach gostyńskiej Policji są
mundurowi, którzy adoptowali czworonogi, teraz zachęcają do tego innych.

Policjanci z KPP w Gostyniu włączyli się w ogólnopolską akcję „Nie Kupuj - Adoptuj”. Dwóch mundurowych adoptowało
psy ze schroniska, dając im ciepły, przytulny dom i poczucie bezpieczeństwa.
Mł. insp. Piotr Gorynia Komendant gostyńskiej jednostki Policji jest właścicielem sześciu zwierząt -jednego psa i pięciu
kotów. Dżeki traﬁł do rodziny w 2015 roku. To 9 letni kundelek, który jest wierny, oddany i posłuszny. Został
adoptowany z przytuliska w Mosinie. Był bity przez poprzedniego właściciela. Mimo, że od tych traumatycznych dla
czworonoga zdarzeń minęło sporo czasu on nadal ma uprzedzenie do mężczyzn. Potrzebuje czasu zanim jakiemuś
zaufa i da się pogłaskać. Cała rodzina przywiązała się do czworonożnego przyjaciela i nie wyobrażają sobie
codzienności bez niego. Dżeki dzieli dom z piątką kotów. Najstarszy z nich – Emil został potrącony przez samochód.
Miał uszkodzone biodro. Gdy już się „wylizał” został w rodzinie. Kolejna była kotka Mia, która jako mały kotek została
znaleziona podczas spaceru. Nie udało się odnaleźć jej właścicieli. „To charakterna i ułożona kotka, która rządzi
wszystkimi domowymi zwierzętami” - relacjonuje mł. insp. Piotr Gorynia. Kolejne dwa koty są dziećmi Mii, które zostały
wydane na świat zanim została wysterylizowana. Piąte z kociąt zostało znalezione na osiedlowym parkingu miesiąc
temu. Prawdopodobnie ktoś je porzucił. Trwa szukanie jego właścicieli.
Drugi z policjantów to st. post. Marcin Koszyk służy w Ogniwie Patrolowo – interwencyjnym. Psa adoptował półtora roku
temu. To około 10 letnia suczka - Atena, która cieszy się na widok wracającego do domu właściciela. „To nie jest
łatwa miłość wymaga od nas dwojga pewnych kompromisów” - śmieje się st. post. Marcin Koszyk. Atena jest
wdzięcznym i posłusznym przyjacielem. Właściciela nie odstępuje na krok. Ma też swoje przyzwyczajenia, np. na spacer
wybiera tylko znane sobie miejsca, gdzie czuje się bezpiecznie. „Nie zamieniłbym jej na żadne inne zwierzę” –
relacjonuje mundurowy. Policjant rozważa adopcję kolejnego psa.
Schroniska są przepełnione. Psy, które tam mieszkają potrzebują domu pełnego miłości. Są wdzięczne i ufne. Do
schroniska traﬁają z różnych przyczyn. Jedne są odbierane w ramach interwencji bo mieszkały w niegodnych
warunkach inne błąkały się samotnie pozostawione na pastwę losu przez właścicieli.
Z danych otrzymanych ze Schroniska w Dalabuszkach wynika, że w tym roku podjęto 140 interwencji, z których
odebrano 40 zwierząt. W tym czasie w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu przeprowadzono 2 postępowania karne
dotyczące znęcania się nad zwierzętami, taka sama ilość spraw była prowadzona w 2020 roku.
Każde zwierzę potrzebuje ciepłego, bezpiecznego i odpowiedzialnego domu.
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