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Powołanie Gminnego 

Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

 
rzemoc w rodzin ie narusza 
podstawowe prawa czło-

wieka, w tym prawo do życia i 
zdrowia oraz poszanowania 
godności osobistej. Władze 
publiczne mają obowiązek 
zapewnić wszystkim obywate-
lom równe traktowanie i po-
szanowanie ich praw i wol-
ności. W celu zwiększenia 
skuteczności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie wprowa-
dzono Ustawę z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu  
przemocy w rodzin ie wraz z 
późniejszymi zmianami. Na-
kłada ona na gminy obowiązek 
podjęcia działań na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy w ro-
dzin ie, w szczególności w ra-
mach pracy  w zespole inter-
dyscyplinarnym. 

Zespół interdyscyplinar-
ny w naszej gminie został po-
wołany Zarządzeniem Wójta 
Gminy 12 września 2011roku. 
W skład zespołu wchodzi dzie-
sięć osób, są to przedstawi-
ciele: 
- Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, 
- Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, 
- Komendy Miejskiej Policji, 
- Gimnazjum Publicznego, 
- Służby Zdrowia, 
- Stowarzyszenia Rodziców i 
Przyjaciół Dzieci  Młodzieży   
i Osób Niepełnosprawnych, 
- kurator zawodowy dla 
dorosłych, 
- kurator zawodowy do spraw 
rodziny i n ieletnich, 
- psycholog, 
- terapeuta. 

Zadaniem zespołu inter-
dyscyplinarnego jest integro-
wanie i koordynowanie dzia-
łań podmiotów, których przed-
stawiciele wchodzą w skład  
zespołu oraz specjalistów w 
zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzin ie, poprzez: 
- diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzin ie, 
- podejmowanie działań w śro-
dowisku zagrożonym przemo-
cą w rodzinie mających na ce-
lu przeciwdziałanie temu zja-
wisku, 
- in icjowanie interwencji w 
środowisku. 
 

Halina Pacholczuk 
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Człowiek  - najlepszy 
przyjaciel psa  

(i innych zwierząt) 
 
                    Od Nowego Roku  
zacznie obowiązywać znowe-
lizowana Ustawa o  ochronie 
zwierząt. Na stronach www 
Urzędu Gminy oraz na 
tablicach sołeckich zostaną 
opublikowane jej obszerne 
fragmenty. Już teraz jednak 
pragniemy zwrócić uwagę 
czytelników na pewne zamie-
szczone w  n iej zapisy. Nad-
mieniamy przy tym, że nie 
tylko zaostrzone sankcje karne 
przewidziane w znowelizowa-
nej Ustawie, ale i przepisy 
dotychczas obowiązujące,  a  
przede ws zystkim nasze włas-
ne sumien ie, powinny nas 
skłaniać do właściwego trak-
towania „naszych braci mniej-
szych” (jak nazywał zwierzęta 
żyjący 800 lat temu św. 
Franciszek). 
                     Być może dla 
jednych to „oczywista oczy-
wistość”, lecz krótki rajd po 
gminie i obserwacje podczas 
niego poczynione dowodzą,  
że nie każdy właściciel do-
mowego stróża bierze sobie do 
serca spoczywające na nim 
obowiązki dbałości i staran-
ności w zapewnieniu mu od-
powiedniego lokum. Przypo-
minamy o odpowiednim zao-
patrzeniu psich bud tak, żeby 
zwierzętom zapewnić ciepłe 
(możliwe do ogrzan ia włas-
nym ciałem), odpowiednio  
obszerne lokum.  Betonowe 
kojce n ie są odpowiednim 
mieszkaniem d la psów – jeśli 
już tam mieszka nasz pod-
opieczny, należy wnętrze ocie-
plić, a na podłodze ułożyć 
deski. Stały dostęp do wody 
(w czasie mrozów powinna 
być podgrzana), to kolejny 
warunek odpowiedniego pos-
tępowania. Przypominamy też, 
że pies jest przede wszystkim 
mięsożercą i karmien ie go 
zlewkami nie zapewni mu od-
powiedniej porcji białka, a po-
nadto zawarta w „ludzkim je-
dzeniu” sól i inne przyprawy 
także nie są dla niego dobre. I 
po raz kolejny – długość 
uwięzi. Ustawa precyzuje, że 
nie może być krótsza niż 
3metry, a  zwierzę n ie może 
być na niej trzymane dłużej 
niż 12 godzin. (min. Art.9.1 i 
9.2) 

                   Obowiązki właś-
ciciela zwierząt to także pod-
dawanie ich dorocznym szcze-
pieniom przeciw wściekliźn ie i 
zapewnien ie odpowiedniej o-
pieki weterynaryjnej (Ustawa 
o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt  Art.56 ust.1 i 
art. 85) 
                Kolejnym proble-
mem naszej – i nie tylko, n ie-
stety - gminy są zwierzęta 
„bezpańskie”. Użyty cudzys-
łów jest jak najbardziej uza-
sadniony, gdyż zazwyczaj są 
to zwierzęta jak najbardziej 
„pańskie”. Mają one swoich 
właścicieli,  lecz ci, nie zadbali 
o właściwe zabezpieczenie po-
sesji, lub dopuścili do ucieczki 
psa podczas wyprowadzania. 
(Sprawy te są regulowane 
przez Ustawę o ochronie zwie-
rząt, Ustawę o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach, 
a także Kodeks wykroczeń i 
Kodeks karny).  Przypomnie-
nie właścicielom o spoczywa-
jących na nich obowiązkach 
teraz ma szczególną wagę. 
Gdy rozlegną się zewsząd  
wybuchy sylwestrowych fajer-
werków, większość psów bę-
dzie przeżywać ogromny stres.  
Oszczędźmy zwierzętom cier-
pień  i zadbajmy, by w panice 
nie zerwały się z uwięzi. 
Weterynarze radzą, by podać 
psu łagodne środki uspo-
kajające (ich rodzaj, ilość i 
dawkowanie należy uzgodnić 
z weterynarzem lub praco-
wnikiem apteki dla zwierząt), 
zamknąć je w pomieszczeniu, 
gdzie wybuchy nie będą tak 
bardzo słyszalne, dobrze za-
bezpieczyć obejście. Wałęsają-
ce się zwierzęta stwarzają bo-
wiem różnorodne problemy: są 
zagrożeniem dla ludzi, a 
szczególnie małych dzieci, 
mogą zagrażać innym zwierzę-
tom - w tym zwierzynie leśnej,  
powodują zanieczyszczen ia, 
mogą być roznosicielami cho-
rób i pasożytów.  Samo zwie-
rzę także cierpi pozbawione 
właściwej opieki. Na służbach 
gminnych spoczywa obowią-
zek wyłapywania takich zwie-
rząt. Zaś właściciel  zwierzęcia 
zostanie obciążony kosztami 
(koszt wyłapania i przetrzyma-
nia w schronisku takiego psa 
wynosi ok. 1600zł).  W przy-
padku zauważenia wałęsające-
go się zwierzęcia, lub innego 

pozostawionego bez opieki 
(zwłaszcza, gdy zwierzę jest 
uwiązane) mamy obowiązek 
zgłoszenia tego służbom gmin-
nym lub Policji (która nie In-
terweniuje, tylko przekazuje 
sprawę  organom samorządo-
wym). Jednak w przypadku, 
gdy doszło do zdarzen ia z 
udziałem zwierzęcia, a w wy-
niku  tego  zdarzenia powstała 
szkoda, strata lub zagrożone 
jest życie albo zdrowie po-
szkodowanego,  Policja ma o-
bowiązek interweniować.  
                 Wspominamy tu o 
problemach przede wszystkim 
psów i ich właścicieli. To one 
bowiem są nie tylko najbar-
dziej rozpowszechnione jako  
towarzysze i współpracownicy 
ludzi. Podobne jednak w wielu  
wypadkach problemy mogą 
sprawiać koty. Ustawa nie na-
kłada na ich właścicieli obo-
wiązku szczepienia przeciw 
wściekliźn ie, lecz weterynarze 
takie postępowanie zalecają. 
Kota trudniej kontrolować niż 
psa, a jeżeli nasz Mruczek b ie-
ga swobodnie – łatwo może 
zarazić się chorobą.  
             W iele jeszcze aspek-
tów utrzymania zwierząt po-
rządkują odpowiednie akty 
prawne. Ustawodawca przewi-
duje srogie kary w przypadku 
ich nieprzestrzegania.  Wydaje 
się jednak, że wystarczy pa-
miętać, iż zwierzę jest istotą 
żywą, czującą. Wprawdzie 
(podobno) nie ma samoświa-
domości, nie rozumie pojęcia 
czasu i innych jeszcze ludz-
kich wymysłów, ale boi się, 
czuje ból, głód, pragnienie, 
cieszy się i smuci. Przywiązuje 
do swego opiekuna, ufa mu, 
okazu je miłość. Nasz stosunek 
do zwierząt jest miarą naszego 
człowieczeństwa. Szanujmy 
zwierzęta – i te, które służą 
nam za pokarm i te, które są 
naszymi pomocnikami i towa-
rzyszami.  I w tym szacunku  
wychowujmy nasze dzieci. Re-
agujmy stanowczo, gdy krzy-
wdzen i są nasi „bracia mniej-
si”.   

A w wigilię o północy 
nasłuchujmy – czy aby nasz 
Azor, Brutus, Ciapek czy  
inny(a) Miki – nas nie 
obszczeka? 
 
Na podstawie informacji z UG 

opracowała Irena Zielonka 
               


