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Drodzy Czytelnicy! 
Mija już rok od czasu, gdy wydaliśmy pierwszy numer naszej gazety.
Jest nam niezmiernie miło, że byliście z nami. Przez ten czas ukazało
się aż 7 numerów o różnorodniej treści. Z okazji naszych urodzin
pragniemy świętować na większą skalę! Wbrew tradycji, to my
podarujemy komuś prezent. W tym szczególnym dla nas dniu chcemy
wspomóc fundację Człowiek dla Zwierząt, o której możecie przeczytać
na kolejnych stronach numeru. Przez cały miesiąc w Szesnastce
zbieraliśmy karmę dla zwierząt oraz fundusze na ich utrzymanie. Ten
numer pragniemy poświęcić także zwierzętom. Będziecie mogli
przeczytać o realiach życia ze zwierzakiem, o drastycznych historiach
stworzonych przez człowieka, a także o uwarunkowaniu prawnym
zwierząt w Polsce. Tematy ciężkie, ale jakże potrzebne do
uświadomienia ludzi, że zwierzę to nie zabawka, ale istota, która potrafi
cierpieć i kochać, tak jak my- ludzie. Dziękujemy jeszcze raz za to, że
byliście z nami przez cały czas i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami
na dłużej! Pragniemy podziękować również za piękny prezent, który
otrzymaliśmy od ucznia naszej szkoły Macieja Mroza, który podarował
nam logo, które już teraz widnieje na naszym profilu i pierwszej stronie
gazety. Dziękujemy Ci Maćku z całego serca i gratulujemy talentu! :D
Zapraszamy do zgłębienia się w dalsze strony gazety i uświadamianie
innych jak powinno się postępować ze zwierzętami. Wyniki zbiórki i
fotorelacja już wkrótce!

Redakcja Husky Szesnastki
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FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT

.

Jeśli piesek okazuje zadowolenie
na widok danej osoby, to
podpisywane są dokumenty i pies
jedzie do nowego domu. Gdy po
adopcji dana osoba kontaktuj się z
fundacją, np. wysyła zdjęcia, to
wtedy nie ma niezapowiedzianej
wizyty. 

Zapraszamy na fb fundacji, gdzie
na bieżąco możecie śledzić losy

psiaków!

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt
została założona przez Wiolettę
Litwin-Mroczka, która kilkanaście
lat temu postanowiła poświęcić
swoje życie zwierzętom. W
zakupionym przez siebie
gospodarstwie stworzyła miejsce,
w którym schronienie znajdują
konie, kozy, psy i koty. Wraz z 10.
stałymi wolontariuszami opiekuję
się 160 podopiecznymi. Dużo
wysiłku wkładają w szukanie
nowych dobrych domów dla pupili.
Ponad połowa piesków jest gotowa
do adopcji. Procedury adopcyjne
są bardzo rygorystyczne, ale to
wszystko dla dobra psów. Najpierw
jest wstępna rozmowa, później
wizyta przed adopcyjna. Pani Wiola
ma doskonałą intuicję, potrafi
wyczuć czy dana osoba będzie
kochać pieska czy traktować go
jako strażnika dobytku. Na końcu
wizyta w schronisku. Pierwsze
spotkanie pieska z (być może)
nowym właścicielem.

.
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Bądź człowiekiem dla zwierząt

Bez zbędnego wstępu chciałbym zwrócić uwagę na potrzeby zwierząt. Z
jakimi bolączkami boryka się każde schronisko? Zastanówmy się
chwilę i pamiętajmy: symboliczna kwota lub wolontariat może wspomóc
naszych kudłatych przyjaciół.

A oto kilka historii z Fundacji Człowiek dla Zwierząt.

.

Co wystarczyłoby zrobić? TO
PROSTE! Zamiast na przykład
kolejnej paczki chipsów warto
wspomóc lub poświęcić trochę
wolnego czasu by ułatwić nam,

opiekunom pracę.

Niewidome maluszki.  „Jak zawsze zaczęło
się od telefonu – posiadam kotki, niektóre z
nich potrzebują natychmiastowej pomocy...”
Do lecznicy dojechały wieczorem,
wychudzone, głodne, przestraszone. Niektóre
z nich miały problem z poradzeniem sobie z
„pełną miseczką” (jedzenia). Najstarszy i
największy kotek poradził sobie z chorobą
najszybciej. A co z resztą?
 

Leki, operacje poprawy/naprawy wzroku. To
wszystko kosztuje! Pamiętajmy że fundacja
nie zawsze może poradzić sobie i znaleźć
dostateczne fundusze, rąk do pracy brak z
racji dużej ilości zgłoszeń ☹.

.
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Drugim problemem jest np. brak izolatek. Spokojnie, nie mówimy tu o
metalowych małych celach więziennych, lecz o ocieplanych boksach,
które są przytulne, odpowiednie i łatwe do dezynfekcji.
Przykład inny, lecz rozwiązanie jest podobne i łatwe.
Zgłosić się do pomocy lub wpłacić chociażby przysłowiową,
symboliczną kwotę by ulżyć cierpieniom zwierząt i je uszczęśliwić.

Żyjemy w świecie, który z pozoru może się wydawać piękny, w którym
nie ma ubóstwa a wszyscy żyją w dostatku i szczęściu.
Niestety, to tylko pozory, które można rozwiązać prostymi gestami i
uszczęśliwić człowieka lub zwierzę.
Nie bądźmy obojętni na cierpienie , bo kiedyś sami możemy
potrzebować pomocy.

                                                                Kacper Jezierski
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Realia posiadania zwierzaka

Do podstawowych obowiązków właściciela należą:
- Karmienie psa dobrej jakości karmą, również dopasowaną do jego
wymagań zdrowotnych. Nie podawaj psu gotowanych kości, są bardzo
niebezpieczne!
- Udostępnianie świeżej i czystej wody
- Zapewnienie suchego, czystego  i wygodnego miejsca do spania, a
jeśli pies przebywa na zewnątrz, to zacienionego miejsca do
odpoczynku
- Dbanie o zdrowie psa- regularne wizyty u weterynarza
- Ćwiczenie i tresowanie psa przez całe jego życie, jest to niezbędne dla
jego zdrowia fizycznego i psychicznego
- Zadbanie o opiekę nad psem w trakcie wyjazdów!!

Zwierzę to domownik i tak powinno się planować jego pojawienie się w
domu. Zwierzę to wiele obowiązków, wiele kosztów, wiele radości, ale
nie jest to niczyja własność. To domownik, który tak, jak każdy z Was

będzie chciał zjeść, wyjść na spacer, załatwić się, przytulić, a bywa, że
zachoruje. Bywa, że będzie musiał dostawać leki, bywa, że będzie

musiał przejść operację. Jeśli wyjeżdżamy i nie możemy zabrać ze sobą
naszego zwierzaka to pamiętajmy, aby zapewnić mu tymczasowy dom i

opiekę, tylko o tym trzeba pomyśleć wcześniej!
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PRAWO a ZWIERZĘTA

Jak prawo reguluje ochronę zwierząt?
Co wiemy o prawach myśliwych?
Czy pies może całe życie tkwić na łańcuchu?
Jak traktowane są zwierzęta hodowane na futra?

1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
2. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem gospodarskich, ślepych miotów, podjętych
ochroną, polowań, zagrażających zdrowiu/życiu
3) zabrania się znęcania nad zwierzętami
-Zabrania się kupna zwierząt na targowiskach,
- Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
- Jeśli zostaną użyte do pracy nie może zagrażać im ona zdrowiu/życiu
UŚMIERCANIE BĄDŹ ZNĘCANIE NAD ZWIERZĘTAMI PODLEGA KARZE POZBAWIENIA
WOLNOŚCI OD 3 miesięcy do 5 lat..
Celem łowiectwa jest:
Ochrona różnorodności populacji zwierzyny łownej
Ochrona przyrody i środowiska (poprawa warunków, zachowanie równowagi) Uzyskiwanie
jak największej kondycji osobniczej gatunków (liczebność, stan zdrowia)
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Podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie
- Pomieszczenia chroniącego go przed zimnem,upałami, zmianami atmosferycznymi
(pogody), umożliwiającego swobodę ruchów jak i dostępu do karmy
Pies podwórkowy powinien posiadać budę!
Lecz jeśli musisz trzymać psa na łańcuchu winien jesteś znać prawa dotyczącego tegoż
czynu!

„Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały
dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie

ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego
ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m"

. .
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TRAGEDIE PSÓW SPOWODOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA 

Liczba katowanych psów stale rośnie
Strażnicy gminni w Tarnowie Podgórnym i Baranowie znaleźli zwłoki dwóch psów. Oba
czworonogi zostały prawdopodobnie zakatowane przez właścicieli.
Psa w Tarnowie Podgórnym prawdopodobnie zakatował na śmierć jego 80-letni właściciel.
Zdenerwował się, kiedy zwierzę zaatakowało jedną z jego gęsi. Pies został zabity kołkiem.
Natomiast zwierzę w Baranowie zostało zaatakowane, ponieważ właściciel chciał się go
pozbyć. Następnie zakopał zwłoki niedaleko swojego domu.

Zwłoki psów trafiły do schroniska w Poznaniu, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja. W
przypadku psa z Tarnowa Podgórnego sprawa jest raczej oczywista. Został zakatowany
przez właściciela. Zwierzę znalezione w Baranowie mogło umrzeć śmiercią naturalną, dlatego
tak ważne są wyniki sekcji.

Za znęcanie się nad zwierzęciem, które skutkuje śmiercią czworonoga, grozi do roku
pozbawienia wolności, jej ograniczenie lub grzywna.
Źródło: psy24.pl 

„Im bliżej poznaję ludzi, tym bardziej szanuję zwierzęta.”
 - Jerzy Pfeffer
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Jeśli zauważysz, że jakaś osoba
maltretuje zwierzę, zawsze możesz

coś zrobić. Nie ma sytuacji bez
wyjścia. Działanie może przynieść

wiele dobrego zarówno dla
krzywdzonego zwierzęcia jak i dla
poprawy losu zwierząt w Twoim

regionie. 

Myśliwy zastrzelił psa swojej sąsiadki

Do zdarzenia doszło 9 lutego 2005 r. w pobliżu budynków mieszkalnych w sąsiedztwie lasu w
miejscowości Leśna Woda. Mieszkanka tej miejscowości wyszła ze swoim psem na spacer.
Wyjeżdżając z lasu myśliwy, nawet nie wychodząc z samochodu, przez otwarte okno oddał
strzał w stronę psa raniąc go tak, że pies konał w bólach przez klika godzin.

Przed Sądem nie przyznawał się do winy i twierdził, że nie był w ogóle w dniu zdarzenia w tym
miejscu i czasie. Myśliwy został także rozpoznany przez świadków zdarzenia jako sprawca
zabójstwa psa.

Sąd uznał myśliwego za winnego i skazał sprawcę zabójstwa psa na 6 miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres 2 lat.
Może wyrok taki jak ten przyczyni się do ukrócenia bezkarności niektórych ludzi bezprawnie
strzelających do psów.

Źródło: psy24.pl
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Zwierzęta na futra?!

Wiedza to jedno, uczucie i szacunek to coś zupełnie innego! Zwierzę
czuje, kocha i ma takie samo prawo do życia jak wszyscy inni!

                                                                                           Kacper Jezierski

Infografika przygotowana przez Fundację Viva! na podstawie „Fur Annual Report Europe
2014”

http://antyfutro.pl/pliki/raport_viva_11_0.pdf
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   Jakie słowo dobre jest,
   by wyrazić czuły gest,
   by powiedzieć coś miłego
   a nie tylko banalnego,
   by to słowo trwało, trwało
   by go ciągle było mało, 
   by czaiło się jak bies,
   może tak po prostu..pies

                               Jakim słowem albo frazą
                           uczennice kajet mażą,

                              by wyrazić miłość skrytą
                               niepokojem tak podszytą

                                    jak jest szuba z futra gruba,
                              mnie to futro się kojarzy,
                               z łapą pyskiem i ogonem,

                                    wzrokiem gdzie się czai bies
                               i tak wyszedł znowu pies

. .
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