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W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęło działalność Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Zajmuje obszar około
hektara i ma 96 jednakowych boksów. W każdym znajduje się wyścielona buda, dwie miski oraz kilka metrów przestrzeni.
Schronisko jest czynne całą dobę. 

Do Henrykowa pojechaliśmy w
połowie lutego. Było zimno i śnież-
nie. Psy otrzymywały właśnie
ciepły posiłek, więc było też
głośno. Szczekanie dawało się sły-
szeć już z daleka. Potem dowie-
dzieliśmy się, że w boksach
przebywa aktualnie 56 psów. Dwa
z nich dotarły tu z gminy Osieczna.
Pozostałe z Krzemieniewa, Świę-
ciechowy, Leszna, Lipna, Ponieca,
Śmigla, Rydzyny. Osiem gmin
uczestniczyło w budowie schro-
niska. 

- Schronisko prowadzi Miejski
Zakład Zieleni z Leszna. - mówi
Małgorzata Buczyńska, kierow-
nik obiektu. - Wcześniej bez-
domne psy przyjmowaliśmy do
leszczyńskiego ZOO, ale tam nie
było odpowiednich warunków do
takiej działalności. Tu, w Henryko-
wie, psy mogą czuć się bezpiecz-
nie. Są leczone i żywione, a
powiem nawet, że kochane. My po
prostu lubimy te nasze psiaki. Każ-
demu nadajemy imię i każdego
rozpoznajemy. 

W schronisku pracują trzy
osoby. Nie mogłyby tu być, gdyby
nie lubiły zwierząt. Przy nich trzeba
zrobić wszystko. Najpierw złapać,
co nie zawsze jest łatwe, potem
przywieźć do schroniska, poddać
badaniom, umieścić w boksach,
karmić, pielęgnować. Oczywiście
czyścić boksy i gotować pokarm,
wyprowadzać psy na spacer, roz-
mawiać z nimi. A trafiają się różne
psy, także chore, wystraszone, kie-
dyś pewnie źle traktowane. Tu w
Henrykowie mają mieć na chwilę
dom. Pracownicy opowiadają o
psie, który nie widział na jedno
oko, o innym który cierpi na stawy
i kuleje, o takim, który boi się ludzi. 

- Codziennie do schroniska
przyjeżdża weterynarz - dodaje

Małgorzata Buczyńska. - Nowo
przyjęte psy muszą być poddane
kwarantannie. Są odrobaczone,
odpchlone, dostają zastrzyki prze-
ciw wściekliźnie. Każdy pies jest
również sterylizowany, no i czipo-
wany, aby przestał być anoni-
mowy. A wszystkie na bieżąco są
badane i w razie potrzeby leczone.
W schronisku mamy gabinet wete-
rynaryjny i niezbędne leki.

Psy przeżywają w Henrykowie
pierwszą zimę i to mroźną. Nic
dziwnego, że budy są ocieplane, a
w niejednej pojawiły się kołderki i
koce. Przynoszą je mieszkańcy
gminy i sąsiednich miejscowości,
często dzieci, które odwiedzają
schronisko. Piesek Henio jest ich
ulubieńcem. Z tym pieskiem pra-
cownicy schroniska odwiedzają
przedszkola, aby opowiadać o
zwierzętach i o tym jak należy się
nimi opiekować. Do Henia mogą
się przytulić, pogłaskać go, pójść z
nim na spacer. 

Schronisko organizuje raz w
miesiącu dzień otwarty. Najbliższy
będzie pod koniec marca. Wtedy
można obejrzeć cały obiekt i poz-
nać pieski. Są tu zarówno psy ra-
sowe, jak i mieszańce, kundelki.
Każdego można adoptować. Z
gminy Osieczna przywieziono nie-
dawno labradora i mieszańca.
Czekają na nowy dom. Są na-
prawdę ładne, a pracownicy schro-
niska zapewniają, że przywiążą się
do rodziny. Aby zabrać psa ze
schroniska nowy właściciel musi
podpisać umowę adopcyjną i wy-
kupić pieska. Za rasowego psa
płaci się 61 zł, za mieszańca 37 zł,
a za kotka 10 lub 20 zł. Wybór jest
duży więc można znaleźć pieska,
który będzie żył w mieszkaniu, w
bloku, albo takiego, który znajdzie
duży dom. Wszystkie czekają na

nowych właścicieli. Schronisko ma
być dla nich tylko chwilowym
miejscem pobytu. Dobrze, że takie
jest. Adopcje odbywają się co-
dziennie, także w soboty i nie-
dziele. 

Rozwiązanie problemu bez-
domnych psów należy do gmin. To
gminy mają obowiązek je wyłapać
i umieścić w schroniskach. Osiem
gmin naszego regionu postanowiło
więc zając się tą sprawą. Razem
sfinansowały budowę schroniska i
teraz wspólnie je utrzymują. W za-
leżności od deklaracji samorządy
płacą za kilka boksów.  Gmina
Osieczna opłaca 5 boksów dla
psów, a jest to koszt związany z
comiesięczną opłatą  za utrzyma-
nie gotowości pięciu boksów oraz
ewentualny koszt utrzymania bez-
domnych psów pochodzących z
terenu gminy Osieczna. Wspólna
inwestycja opłaciła się. A zatem
teraz jeśli ktokolwiek zauważy bez-
domnego psa, może to zgłosić w
Urzędzie Miasta i Gminy. 

- Najważniejsze abyśmy nie
byli obojętni wobec bezdomnych
psów - mówi pani Małgorzata. - To
są już i tak bardzo skrzywdzone
przez los zwierzęta. One nocują na
dworze, czasem w bardzo trud-
nych warunkach, są głodne, zmar-
znięte. Naprawdę zasługują na
nasze zainteresowanie. 

Do schroniska mogą trafić tylko
psy bezdomne. Nie przyjmuje się
psów, które ktoś chciałby po prostu
oddać. Skandalicznie są przy-
padki, że właściciel przywozi psa
do Henrykowa i pod osłoną nocy
przywiązuje go do ogrodzenia. A
taki przypadek niedawno miał
miejsce. Powiedzmy więc wprost -
za taki czyn można właściciela

ukarać. Schronisko powstało dla
psów, które właściciela nie mają,
albo które uciekły panom, a ci nie
mogą ich znaleźć. Dodajmy więc
od razu, że swojego psa właści-
ciele ze schroniska mogą odebrać.
I zdarza się to dosyć często. W
styczniu odebrano, a właściwie
wykupiono, bo kosztuje to 41 zło-
tych, trzy zaginione psy. 

Lutowy dzień nie różnił się w
schronisku niczym od pozostałych.
Psy zajadały ciepły makaron z
mięsem i warzywami. Razem pod-
chodziliśmy do boksów. Na każ-
dym wisi tabliczka z informacją o
tym gdzie psa znaleziono. Te z
Osiecznej zajmowały dwa boksy,
ale gdyby było ich więcej, też mia-
łyby swoją budę i swoją miskę. Bo-
ksów nie dzieli się na gminy. Póki
co wolnych jest ponad trzydzieści.
Pracownicy schroniska „rozma-
wiają” z każdym psem. Zagadują
do nich, głaszczą je, zachęcają do
jedzenia. 

- To żywe stworzenia, potrze-
bują serca. - mówi Małgorzata Bu-
czyńska. - Dlatego uruchomiliśmy
wolontariat, aby ci, którzy kochają
zwierzęta pomogli im przetrwać
czas w schronisku. Liczymy na to,
że wolontariusze będą wyprowa-
dzać psy, bawić się z nimi, po-
święcać im choć godzinę, dwie w
tygodniu. A psy odwdzięczą się
przywiązaniem i miłością. 

Powiedzmy więc na koniec, że
schronisko ma swoją internetową
stronę. Tam można znaleźć infor-
macje zarówno o samym obiekcie,
jak i o adopcjach, o wolontariacie,
o dniach otwartych. Są też zdjęcia
piesków, które można adoptować.
Warto na tę stronę zaglądać -
www.schronisko.leszno.pl 


