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Łapalice. Koszmarny los psów w nielegalnej hodowli

Brak wytczki flash - pobierz wtyczkę

Nasze sprawy  11 września 2009 r. (godz.15:26)
Boksery, labradory, dogi, yorki, jamniki i kundle  łącznie ponad 100 psów dorosłych i
szczeniąt żyje w fatalnych warunkach na jednej z posesji w Łapalicach. Są
niezaszczepione, pochowane „po kątach”. Taką sytuację zastali pracownicy
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals w Gdyni.
Na pierwszy rzut oka niczego szczególnego nie widać. Czworonogi
biegają swobodnie po podwórzu. Ten sielankowy widok to tylko
pozory, że nic złego się nie dzieje.

Chcesz, abyśmy zajęli się ważnym dla
Ciebie tematem?
Napisz do nas na redakcja@kartuzy.info lub
zadzwoń pod numer 058 6840771
Czekamy na Twój telefon codzienne od 8 do 16.

Labrador na uwięzi
fot. Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt Animals w
Gdyni
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Znaleziony na terenie posesji
martwy szczeniak
fot. Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt Animals w
Gdyni
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 Psy porozmieszczane są w różnych miejscach – powiedziała
Edyta Staręga, wiceprezes gdyńskiego oddziały Animals. – Dopiero
za ogrodzeniem można zobaczyć, co się tam naprawdę wyprawia.
Psy odnajdywaliśmy pod samochodem, w wykopanych dziurach pod
budynkiem, w piwnicy, w przyczepach kempingowych i w wielu
innych miejscach. Natknęliśmy się również na martwego
szczeniaka. Prawdziwy koszmar.

Marian Hinca zaatakował kartuską policję i
prokuraturę
Goręczyno. Śmierć pod ciągnikiem
Nauczyciele ślubowali, Rada Miejska
dyskutowała o kartuskim szpitalu
Grzybno. Na nowym Orliku już pojawili się
wandale
Żukowo. Kobieta została ranna w wypadku
Uderzył w słup... i uciekł
Były wojewoda wyleciał z PiS
Najszybsi ścigali się na lotnisku w Borsku
W Barniewicach palił się magazyn
Policja apeluje o ostrożność podczas
kupowania w internecie

Brak wytczki flash - pobierz wtyczkę

Grzechem głównym tej nielegalnej hodowli jest to, że psy są
nieszczepione. Kupujący o tym nie wiedzą, więc po jakimś czasie
zaczynają się problemy z leczeniem zwierząt.
Pies w swojej "budzie"
fot. Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt Animals w
Gdyni

 Hodowla jest nielegalna, gdyż jej właściciel nie ma zgody na
sprzedaż psów – stwierdziła Ewa Gebert, prezes gdyńskiego
oddziału Animals. – Chociaż zaprzecza on, jakoby handlował psami,
mamy pisemne oświadczenia jego klientów o sprzedaży.

Otwarte Żeglarskie
Mistrzostwa Gminy
Sierakowice
10 października 2009 r.
Jezioro Kamienieckie

Po skontrolowaniu posesji w Łapalicach, OTOZ Animals w Gdyni
zaleciło właścicielowi przede w wszystkim zaszczepienie wszystkich
psów do końca września br., a do końca listopada ma on
wybudować kojce z ocieplanymi budami.

Dobermany trzymane w nieludzkich
warunkach
fot. Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Zwierząt Animals w
Gdyni

Następna wiadomość:
» Somonino. Uczniowie ZSP
odbywają praktyki za granicą
Poprzednia wiadomość:
» Są pieniądze dla
niepełnosprawnych studentów

 Jeżeli tak się nie stanie oddajemy sprawę do prokuratury –
oświadczyła prezes Ewa Gebert.
Stosowne czynności w tej sprawie podjęła tez kartuska policja. Jak
zapewniła nas Iwona Kuczyńska, naczelnik wydziału prewencji KPP
w Kartuzach, w tej sprawie dzielnicowy ponownie zostanie wysłany
do Łapalic.
 Uważam, że właściciel powinien oddać te psy do adopcji – dodała
Ewa Gebert. – Powinne one jak najszybciej znaleźć nowy dom,
gdyż przebywanie w tych koszmarnych warunkach, nie zapewnia
im normalnej egzystencji, tym bardziej , że zbliża się zima.
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»więcej w kalendarzu

Marian Hinca zaatakował kartuską policję i
prokuraturę (10)
PILNIE poszukuję stolarza który zrobi łóżko
(4)
Caryca Kartuz (12)
Szukam dobrego odkurzacza (5)
szkoła rodzenia. (22)
Kartuzy. Rozpoczął się trzeci etap remontu ul.
3 Maja (27)
Szaliki Lechii Gdańsk (22)
Boks (12)
Najszybsi ścigali się na lotnisku w Borsku (0)
Najszybsi ścigali się na lotnisku w Borsku (0)
»więcej na forum
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19 września 2009 r. (godz. 08:35)

dobra wiadomość :) trzy bokserki z Łapalic pojadą do nowego domku w Warszawie

bocianpako

16 września 2009 r. (godz. 09:13)

zgadzam się.Skoro przez tyle lat nie miał litości dla psiaków,nie powinno być litości dla niego.

niunia

16 września 2009 r. (godz. 09:02)

Oj to naprawde przeraża ja napisze tyle ze własciciel tej "pseudo hodowli" powinnien sam zamieszkac w tych
klatkach

bocianpako

16 września 2009 r. (godz. 08:47)

wystarczy spojrzeć na oczka tych psiaków,a widać smutek,żal i cierpienie wołające o pomoc.

zabiegana

15 września 2009 r. (godz. 13:41)

Ja mam psa z hodowli . Ma 3 latka i do dzisiaj mam kontakt z hodowcą. Przy zakupie oglądałam miejsce gdzie one
przebywały widziałam i mamę i tatę mojego pupila oraz ich wszystkie szczepienia oraz badania. Piesek który był na
sprzedaż tez posiadał książeczkę i wszystkie wpisy.Myślę że tylko nie kupienie psa z takiej hodowli może
wyeliminować ich powstawanie.
zobacz wszystkie opinie»
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