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Urlop można zaplanować także w towarzystwie swego czworonożnego
towarzysza. Gdy to niemożliwe, do dyspozycji są rozwiązania awaryjne

– Mamy to szczęście, że
w ostatnich latach w wakacyjnym okresie nie odnotowaliśmy drastycznego wzrostu
liczby porzuceń. Natomiast nie
ominęły nas pojedyncze takie
przypadki. Każdy jest tragedią
i zagrożeniem dla zwierzaka –
mówi Danuta Mikusz-Oslislo,
prezes zabrzańskiego oddziału
TOZ w Polsce.
Dla osób, które na co dzień
opiekują się zwierzakiem,
planowanie urlopu może być
wyzwaniem
logistycznym.
Jednak dzięki rozwojowi
sektora usług z tego zakresu,
nie jest to już tak duży problem jak dawniej. By jednak
wszystko odpowiednio dograć i zorganizować, należy
odpowiedzieć sobie na kilka
kluczowych pytań.
Podstawą jest to, czy zamierzamy w ogóle brać zwierzaka ze sobą? Przy podejmowaniu tej decyzji należy
przede wszystkim uwzględnić preferencje naszego pupila, czyli jak znosi podróże
lub ewentualną rozłąkę. Są
bowiem zwierzęta, u których
dłuższa nieobecność opiekunów wywołuje depresję oraz
liczne problemy zdrowotne
(tak, czworonogi też mają
psychikę i jej uwarunkowania). U innych czworonogów
podróż powoduje z kolei
lęk i ogromny stres. Bywają i takie, które mają bardzo
silną chorobę lokomocyjną.
– Jeśli podejmujemy decyzję o zabraniu czworonoga
na urlop, to pamiętajmy, że
przy wyjazdach zagranicznych musimy wcześniej wyrobić mu zwierzęcy paszport
– mówi Michael Bizuk, zabrzański inspektor społeczny
TOZ w Polsce. – Ta procedura może zająć trochę czasu,
w szczególności, gdy zwierzę
nie ma ważnych szczepień.
Trzeba też pamiętać, że kraje
docelowe naszych podróży
też mają własne przepisy, a te
dotyczą na przykład terminów podania środków na odrobaczenie, obowiązkowego
zaczipowania czy też wieku.
Oczywiście kluczową sprawą jest znalezienie takiego

Rodzina (z psem) na wakacjach

PRZEMYSŁAW JARASZ

W wakacje troszczymy
się o całą rodzinę! – to
nowe hasło reklamowe
schroniska dla bezdomnych zwierząt Psitulmnie
w Zabrzu. Jak co roku lipiec i sierpień jest czasem wyjazdów na wypoczynek. Niestety smutnym
ich efektem jest wzrost
porzuceń zwierząt domowych, a przecież przy
odrobinie wysiłku można
tak zorganizować wyjazd,
by nasz ukochany zwierzak mógł nam towarzyszyć. Ewentualnie można
skorzystać z rozwiązań
alternatywnych. Nie należy do nich wyrzucanie psa
z samochodu, czy podrzucanie go ukradkiem do
schroniska!

miejsca wypoczynku, w którym pobyt czworonożnych
przyjaciół jest dozwolony. Na
szczęście podawanie informacji na ten temat w ofertach
ogłoszeń i biur podróży jest
już standardem. Niemniej jeśli okazałoby się, że brakuje
takiej informacji w ofercie
wakacyjnej, to należy jak najszybciej ją uzyskać. Warto też
mieć na względzie i to, że
nie na wszystkie plaże można
wchodzić z psami.
Zupełnie inaczej sprawa wygląda, gdy wypoczywamy na
łonie natury pod namiotem.
Od tego roku dyrekcja lasów
państwowych zezwala na noclegi w wyznaczonych rejonach
pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego zamiaru leśniczemu. Niestety, zabieranie
psa do lasu – wbrew pozorom
– nie jest dobrym rozwiązaniem, a na dodatek nie jest też
do końca zgodne z prawem.
No chyba, że ktoś planuje
przez cały wyjazd trzymać
pupila na smyczy, ponieważ
taki jest wymóg w przypadku
psów przebywających w lesie.
Zwłaszcza te o charakterze
myśliwskim mogą się nam
wyrwać i pogonić za zwierzyną leśną, czyniąc spustoszenia
w ekosystemie.
Ruszając w wakacyjną podróż przemyślmy wcześniej
trasę dojazdową, planując
odpowiednią ilość postoi i koniecznie pamiętając o pojeniu
psiaka. Natomiast wychodząc
z samochodu trzymajmy go na
smyczy, żeby nic go nie przestraszyło i nie zapodział się na
parkingu oraz w nieznanym
mu terenie. Nawet najbardziej
karny pies różnie może się zachować w nowym otoczeniu
i nieprzewidzianej sytuacji.
Miejmy też na względzie, że
pies oprócz zarejestrowanego
w bazie wszczepionego czipu,
powinien mieć także przy obroży plakietkę z naszym numerem telefonu. To bardzo

może pomóc w przypadku
znalezienia go przez przypadkową osobę.
A co zrobić, gdy uznamy, że
nasz podopieczny nie będzie
się jednak dobrze czuł w trasie
lub nie będzie mógł mieszkać
z nami np. w hotelu? Wówczas mamy do dyspozycji kilka opcji. Wciąż najbardziej
popularną jest poproszenie
kogoś ze znajomych lub z rodziny o opiekę na czas naszej

nieobecności. Jeśli natomiast
takie rozwiązanie nie wchodzi grę, to można skorzystać
z petsittera. Taka osoba oferuje profesjonalną opiekę nad
naszym zwierzakiem na czas
naszej nieobecności. Mimo,
że jest to raczkująca branża, to
można coraz częściej znaleźć
oferty z jej zakresu.
W ostateczności pozostaje jeszcze hotel dla zwierząt,
których w ostatnich latach

pojawiło się wiele. Niestety
dobre hotele w okresie wakacyjnym wymagają zazwyczaj
rezerwowania miejsc z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.
Niemniej jednak, przy odpowiednio długim poszukiwaniu,
można czasem znaleźć wolne
miejsce. Zadajmy sobie jednak trud, by poszukać opinii
o danej placówce i koniecznie
odwiedźmy ją wcześniej, by
zobaczyć w jakich warunkach
i z jakim personelem przyjdzie
żyć naszemu zwierzakowi.
Dokładnie ustalmy np. na jakiej zasadzie ma się odbywać
opieka albo jakie procedury są
wdrażane w sytuacjach awaryjnych (np. zaburzeń zdrowotnych). Przede wszystkim
jednak pamiętajmy o absolutnie uniwersalnej zasadzie:
– Schronisko dla bezdomnych
zwierząt nie przyjmuje zwierząt na okres wakacyjnych
wyjazdów – podkreśla Sandra
Chylińska kierownik zabrzańskiego Psitula. – Naszym celem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi, porzuconymi
oraz tymi, które padły oﬁarami
znęcania. Pomimo wysokiego
standardu opieki, dla każdego
zwierzaka pobyt w schronisku
jest w pierwszym okresie ciężkim przeżyciem.
(pej)
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Zatrudni pracownika na stanowisko:

Pomocnik pracownika
obsługi pogotowia wod.–kan. – kierowca
Wymagania:
 wykształcenie min. zawodowe
(preferowane : monter instalacji i urządzeń wod.–kan.)
Dodatkowe uprawnienia:
 prawo jazdy kat. B
Doświadczenie zawodowe:
 nie wymagane
Oferujemy:
 pracę w renomowanej ﬁrmie
 umowę o pracę w pełnym wymiarze
 perspektywę rozwoju zawodowego i wieloletniej współpracy
Miejsce pracy:
 Teren miasta Zabrze
Dokumenty aplikacyjne
prosimy składać w Kancelarii ZPWIK sp. z o.o. Zabrze
ul. Wolności 215 lub wysłać e – mailem na adres:
praca@wodociagi.zabrze.pl
Informacja dla kandydata
do pobrania na stronie www.wodociagi.zabrze.pl
w zakładce praca.

