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„KOCHAMY CZTERY ŁAPY” – WSPÓLNE DZIAŁANIA MONIECKIEJ
POLICJI I TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI Z
GRAJEWA
Dzielnicowi z Jaświł, Goniądza i Moniek wspólnie z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami Grajewa rozpoczęli cykl kontroli we wsiach powiatu monieckiego. Te wspólne działania
edukacyjno – interwencyjne mają na celu zapobieganie bezdomności i przemocy wobec zwierząt.
Pomysłodawcą akcji interwencyjno – edukacyjnej jest dzielnicowy gminy Jaświły młodszy aspirant
Mariusz Bierdzio. Działania te będą odbywać się cyklicznie. Nasz wspólny cel – pomagamy i ratujemy
zwierzęta.
Nie zakończyło się tylko na uzgodnieniach. W ramach programu profilaktycznego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach:
„Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna”, w minioną środę, dzielnicowi z Jaświł, Goniądza i Moniek wspólnie z
przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Grajewa rozpoczęli cykl kontroli we wsiach powiatu monieckiego. Te
wspólne działania edukacyjno– interwencyjne, których pomysłodawcą był dzielnicowy gminy Jaświły młodszy aspirant
Mariusz Bierdzio, mają na celu zapobieganie bezdomności i przemocy wobec zwierząt. Problem bezdomności oraz sposób
sprawowania opieki nad zwierzętami należą do działań priorytetowych dzielnicowych z gmin: Mońki, Goniądz i Jaświły.
Ponadto liczne zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa doprowadziły do nawiązania współpracy z
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, w zakresie pomocy i ochrony zwierząt z terenu powiatu monieckiego.
Funkcjonariusze i przedstawiciele TOZ kontrolując wsie chcą wpłynąć na sposób myślenia i traktowania zwierząt przez
lokalnych mieszańców. W trakcie kontroli mundurowi z przedstawicielami TOZ wyjaśniali mieszkańcom podstawowe zasady
dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami oraz umieszczali na tablicach Sołectwa plakaty edukacyjne. Po zakończeniu akcji,
nasi działacze spotkali się również z uczniami Szkoły Podstawowej w Boguszewie. W ten sposób rozpoczęli cykl spotkań pn.
„Kochamy cztery łapy” mających na celu uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt oraz wpajanie od
najmłodszych lat, że zwierzę nie jest zabawką oraz wymaga dobrego traktowania i poszanowania jego potrzeb.
Działania interwencyjne odbywać się cyklicznie. Nasz wspólny cel - pomagamy i ratujemy zwierzęta.
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