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WYRZUCIŁA SZCZENIĘTA NA ŚMIETNIK
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Policjanci z Olsztynka wyjaśniają sprawę wyrzucenia do kontenera na śmieci 4 szczeniaków.
Niestety jedno z nich nie przeżyło. Pozostałe zwierzęta traﬁły pod opiekę inspektorów OTOZ
Animals w Olsztynie. Ich właścicielka została zatrzymana i usłyszała już zarzuty. Grozi jej kara
do 3-lat pozbawienia wolności.

We wtorek (04.01.2022) oﬁcer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że z jednego ze
śmietników na terenie Olsztynka dobiegają piski szczeniaków. Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol,
który ustalił szczegóły zdarzenia.
Z otrzymanych informacji wynikało, że kobieta najpierw miała wrzucić do śmietnika zawinięte w foliowy worek
szczenięta, a następnie - po interwencji sąsiadów, a przed przyjazdem policyjnego patrolu - zabrała pieski z powrotem
do domu. Funkcjonariusze po dotarciu poszli pod wskazany adres, gdzie na miejscu zastali 64-latkę, która przyznała, że
wrzuciła 4 szczeniaki do śmietnika, a potem zabrała je do domu. Niestety jedno ze zwierząt nie przeżyło.
Policjanci na miejsce wezwali przedstawicieli Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals w Olsztynie,
którzy zaopiekowali się dwutygodniowymi szczeniętami i ich matką. To właśnie dzięki ich pomocy możliwe, że
czworonogi znajdą swój nowy, lepszy dom.
64-latka została zatrzymana i traﬁła od policyjnego aresztu. Okazało się, że była nietrzeźwa. Swoje zachowanie

tłumaczyła brakiem środków ﬁnansowych potrzebnych do opieki nad zwierzętami. Następnego dnia po wytrzeźwieniu,
kobieta usłyszała zarzut znęcanie się nad zwierzętami.
Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.
(aj/tm)

Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem, zapobiec popełnieniu
przestępstwa przy ich wykorzystaniu oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły
przestępstwo lub wykroczenie na szkodę środowiska, jest bardzo cenna dla policjantów.
Dlatego jeżeli jesteś świadkiem lub posiadasz informacje o popełnionych przestępstwach
i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu, nie bądź obojętny –
zareaguj! Skontaktuj się z nami!
Na Twoje informacje czekają koordynatorzy "Zielonej strefy".
Więcej na ten temat na stronie:
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/86959,Zielona-Strefa.html

Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanej kobiety w budynku KMP w
Olsztynie.

Film Film
Opis ﬁlmu: Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem &quot;Komenda Miejska Policji w Olsztynie.
Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanej kobiety w budynku KMP w Olsztynie.
Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik Film (format mp4 - rozmiar 4.84 MB)

