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14	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym

Samorząd Gdyni uznał, że populacja ok. 30 tys. psów w mieście 
to wyzwanie zarówno dla służb komunalnych jak i dla właścicieli 
psów. Dotychczas w żadnym z miast nie zrealizowano tak wszech-
stronnego programu realizującego problematykę „psią” czyli kwestie 
bezpieczeństwa, zdrowia i porządku, ale i użytkowych walorów czwo-
ronogów. Samorząd gdyński zwrócił się o przygotowanie takiego 
programu do Anety Graboś z Katowic z fundacji Dog-IQ, a która to 
fundacja szkoli psy asystujące osobom niepełnosprawnym. 

- Pies w wielkim mieście, jakim jest Gdynia, to ogrom spraw, do-
tyczących zarówno samych zwierząt, ich właścicieli, jak i tej części 
społeczności, która psów nie ma, a nawet nie toleruje.

- Zbudowaliśmy więc program pod nazwą PIES W WIELKIM 
MIEŚCIE, który ma na celu jak najbardziej harmonijne pogodzenie 
interesów wszystkich tych grup, w miarę bezkonfliktową ich koeg-
zystencję, z poszanowaniem praw ludzi i zwierząt.

- Najważniejsze z problemów, którym ten program wychodzi 
naprzeciw, to bezpieczeństwo i porządek, ale również edukacja, 
dotycząca roli psa w życiu człowieka – psa towarzysza zabaw i 
rehabilitacji dzieci, asystenta osób niepełnosprawnych, psa pracu-
jącego w służbach takich jak policja, straż graniczna, czy pogotowie 
ratunkowe. 

- Ważnym celem programu jest także dobre wychowanie i kultura 
posiadaczy psów w mieście, od których w znacznym stopniu zależy 
czystość skwerów, chodników, placów zabaw, plaży…

Gdyński program PIES W WIELKIM MIEŚCIE nie nakazuje i nie 
zabrania – jego działania nastawione są na kreowanie kultury i wska-
zywanie dobrych praktyk i wzorców zachowań, z poszanowaniem 
praw wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. 

Edukacyjny charakter przedsięwzięcia doprowadzić ma do zro-
zumienia potrzeb zwierzęcia tak nam bliskiego, jakim jest pies oraz 
przesunięcia granic poznania mechanizmów, które nim kierują. 

Portal
Dla wszystkich przygotowaliśmy specjalny „psi” portal internetowy 

będący źródłem informacji o psim obywatelu. Portal pozwala w łatwy 
sposób dotrzeć do bazy teleadresowej lecznic weterynaryjnych, 
psich fryzjerów, hoteli, schronisk, ośrodków szkolenia czy innych 
organizacji. Informuje o ważniejszych wydarzeniach, daje szansę 
na udział we wspólnych działaniach. Posiada otwarty charakter, a w 
jego kształtowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Gdyni.

Aby zajrzeć na „psi” portal można wejsć na gdyńską stronę inter-
netową: www.gdynia.pl lub wpisać adres www.gdynia/pl/pies.

Dystrybutory torebek 
Program „Pies w wielkim mieście” zachęca właścicieli psów, aby 

zaczęli po nich sprzątać. W tym celu na 
terenie miasta zamontowanych zosta-

nie w pierwszej kolejności 200 szt. 
dystrybutorów bezpłatnych torebek 
na psie nieczystości. Kolejne 10 
niebawem zostanie ustawionych na 
terenie dzielnicy Kamienna Góra, 
która zdobyła na ten cel pieniądze 
w konkursie dla dzielnic. Montaż 
dystrybutorów odbywać się będzie 
do 17 kwietnia. Oczywiście na koszt 
gminy dystrybutory będą systema-
tycznie uzupełniane torebkami. Mamy 
nadzieję, że ustawienie dystrybuto-
rów i bezpłatna dystrybucja torebek, 
oraz startująca właśnie kampania 
reklamowa zwróci uwagę właścicieli 
psów na problem sprzątania po nich, 
co w konsekwencji doprowadzi do 

zmniejszenia problemu psich nieczystości na 
chodnikach Gdyni. Dystrybutory są niezwykle 
proste w obsłudze, oznaczone logo programu 
„Pies w wielkim mieście” ... każdy, niezależnie 
gdzie mieszka, podczas spaceru ze swoim 
psem może pobrać z niego torebkę i sprzątnąć 
nieczystość pozostawioną przez pupila. W 
bezpośredniej bliskości dystrybutorów znaj-
dują się kosze na śmieci. Są to „zwyczajne” 
kosze na śmieci, dostawione dodatkowo, aby 
mieszkańcy Gdyni mogli łatwiej pozbywać się 
także innych, drobnych odpadów. 90 takich 
koszy ustawi Miasto, ok. 20 – spółdzielnie 
mieszkaniowe.

Lista dystrybutorów zamieszona jest na 
stronie www.gdynia.pl/pies, gdzie każdy 
mieszkaniec może zajrzeć i zobaczyć, gdzie 
zlokalizowany jest dystrybutor najbliższy jego 
miejsca zamieszkania. Listy dystrybutorów 
w poszczególnych dzielnicach zostały także 
przekazane do rad dzielnic i zostaną umiesz-

czone na tablicach informacyjnych prowadzonych przez dzielnice. 
Dystrybutory ustawione zostaną także na terenach spółdzielni 
mieszkaniowych, z których część zdecydowała się na dostawienie 
dodatkowych koszy na własny koszt. Prezes Młodzieżowej Spół-
dzielni Mieszkaniowej już podjął decyzję o zakupieniu dodatkowych 
dystrybutorów na torebki.

W trakcie zaplanowanego na 26 kwietnia festynu rozdawać 
będziemy ulotkę prezentującą rozmieszczenie dystrybutorów w 
Gdyni. Chcielibyśmy, aby właściciele psów poznali ich lokalizacje 
i stopniowo przyzwyczajali się do korzystania z torebek w danej 
dzielnicy. 

Uwaga! 
Straż Miejska w początkowym okresie realizacji programu będzie 

tylko pouczać i przypominać o obowiązku sprzątania po psach. 
Jednak przyjdzie taki czas, gdy zaczną sypać się mandaty. Warto 
o tym pamiętać. 

Znaczki dla psów
Od dnia 26 kwietnia miasto Gdynia wprowadza nowy znaczek dla 

psów należących do gdynian. Wzór zaczerpnęliśmy z przedwojen-
nego znaczka, którym oznaczane były psy na terenie Gdyni. Otrzy-
manie znaczka wiąże się z koniecznością zarejestrowania pieska, 
przy czym zarówno rejestracja, jak i wydanie znaczka są całkowicie 

bezpłatne. Właściciel psa podczas 
rejestracji będzie musiał podać dane 
dotyczące siebie oraz psa. Nowością 
będzie konieczność podania nume-
ru telefonu, który wykorzystywany 
będzie w sytuacji alarmowej, np. 
znalezienia zabłąkanego psa. 

Materiał, z którego wykonany jest 
znaczek pozwala na jego grawero-
wanie. Właściciel psa będzie mógł 

na własny koszt umieścić na znaczku imię swojego pupila. Wiemy 
bowiem, że dla właściciela psa jego pies jest najważniejszy, jedyny, 
dlatego też zadbaliśmy o to, aby każdy właściciel psa mógł indy-
widualnie, wg własnego uznania umieścić na znaczku ważne dla 
niego informacje. Taki znaczek z indywidualną informacją stanowić 
będzie także, poza informacją o właścicielu psa, niezapomnianą 
pamiątkę po nim. 

Festyn 
26 kwietnia w niedzielę, w godzinach 13.00 – 17.00 – na 

skwerze, przy ul. Bolesława Prusa, obok Bulwaru Nadmorskiego 
(na końcu al. Marsz. Piłsudskiego) odbędzie się festyn PIES 
W WIELKIM MIEŚCIE, podczas którego zaprezentujemy nasz 
program mieszkańcom 

Zapraszamy w charakterze konsultantów specjalistów: lekarzy 
weterynarii, psich psychologów, trenerów psów użytkowych z takich 
fundacji jak DogIQ, DOGtor, OTOZ ANIMALS, również ze Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Integracji, ponadto przedstawicieli służb takich 
jak Straż Miejska, Straż Graniczna, PCK, Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii, którzy przekazywać będą publiczności najistotniejsze 
informacje mające znaczenie dla posiadaczy psów i tych, którzy 
psów nie mają. Można będzie u nich zasięgać indywidualnych porad 
na specjalnie urządzonych stanowiskach. Ponadto będą stoiska 
handlowe i promocyjne z żywnością i akcesoriami dla psów. 

W trakcie festynu będzie można otrzymać znaczki identyfikacyjne 
dla psów oraz  wygrawerować na nich wybraną informację (np. nr 
telefonu właściciela). 

Maszyna do grawerowania zostanie udostępniona przez Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzętami „Animals”, jednego z partnerów 
programu „Pies w wielkim mieście”, w zamian za wolne datki na 
schronisko CIAPKOWO. Będą też stoiska z prasą specjalistyczną. �

Pierwszy taki program w Polsce!
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