KPP W INOWROCŁAWIU
http://www.inowroclaw.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb9/informacje/wiadomosci/79809,Jak-traktowac-zwierzeta-i-jak-za
pobiegac-ich-krzywdzeniu.html
2021-01-24, 18:48

JAK TRAKTOWAĆ ZWIERZĘTA I JAK ZAPOBIEGAĆ ICH
KRZYWDZENIU ?
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Na to i inne pytania odpowiadali uczniom realizatorzy programu, który zatacza coraz szersze
kręgi w powiecie inowrocławskim. Osoby, które krzywdzą zwierzęta i łamią prawo powinny
wiedzieć, że podlegają odpowiedzialności. Bo przecież powinniśmy działać „Z sercem dla
zwierząt”.
Zagadnienia ciekawe, nowe i pełne interesujących wskazówek. Tak wyglądały zajęcia, które odbyły się wczoraj (11.10)
w Szkole Podstawowej nr 9 w Inowrocławiu, w ramach społecznego programu edukacyjnego pn. „Z sercem dla
zwierząt“.
Poprowadzili je dla uczniów: asp. szt. Dariusza Vollmuller z nakielskiej Policji i członek klubu „Wolfteam”
zrzeszającego sympatyków sportów zaprzęgów psów rasy husky, asp. szt. Izabella Drobniecka i st. sierż. Michał
Parzyszek z inowrocławskiej Policji, lekarze weterynarii Pani Monika i Piotr Biegała oraz wolontariuszka Pani
Katarzyna Głowacka z psem przewodnikiem dla osób niewidzących. Z ogromnym zadowoleniem dzieci przyjęły
uczestniczące w spotkaniu psy, które jak się okazało spełniają ważną rolę.
Policjanci zapoznali dzieci z regulacjami zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt. Wskazywali na to, że każdy
ujawniony przypadek znęcania się nad zwierzętami może mieć swój ﬁnał w sądzie. Przekonywali, że wszelkie sygnały o
krzywdzonych zwierzętach należy zgłaszać służbom, by te mogły działać i nieść pomoc. Mundurowi podali szereg
przykładów, jak nie należy postępować ze zwierzętami. Zaangażowali także dzieci do udziału w konkursie dotyczącym
ochrony zwierząt, a polegający na omówieniu sytuacji pt. „co byś zrobił gdybyś…“. Pytania okazały się dość proste,
dlatego miło było policjantom wręczyć dzieciom odblaskowe upominki.
Od lekarzy weterynarii uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo powinna przebiegać opieka nad psem, jakie mogą
towarzyszyć mu podczas życia schorzenia, ale nie tylko. Chęć posiadania w domu psa, nie może być tylko kaprysem
dziecka i powodem do zabawy. Zwierzę w domu to wielka odpowiedzialność za nie całej rodziny. Pani Monika i Piotr
Biegała omówili także sytuacje polegające na podejmowaniu dobrych decyzji, gdy ktoś znajdzie chore, czy martwe
zwierzę. Uczyli dzieci, żeby ich nie dotykać, aby nie narażać się na problemy zdrowotne. Przekonywali, aby w takich
przypadkach informować rodziców i odpowiednie służby.
O swoim przewodniku Maracie opowiedziała Pani Katarzyna Głowacka. Jej pies jest do zadań specjalnych. Instruowała
ona uczniów, że jeśli pies towarzyszy osobie niedowidzącej, to wykonuje on ważną pracę. Nie należy go wówczas wołać
i rozpraszać. Asp. szt. Dariusz Vollmuller natomiast zainteresował dzieci swoją pasją do rasy husky. Opowiedział w
ciekawy sposób o psich zaprzęgach i zaprezentował kilka ze swoich psów. Podkreślał, że to na nim i jego rodzinie,
która kocha zwierzęta, spoczywa wielka odpowiedzialność zapewnienia psom właściwej opieki, wyżywienia i treningów.
Pochwalił się również licznymi osiągnięciami, bo husky uwielbiają rywalizację sportową.
Lekcje z dwiema grupami uczniów upłynęły bardzo szybko, a prowadzący je sympatycy programu otrzymali gromkie
brawa. Wszyscy chrońmy zwierzęta przed ludźmi, którzy chcieliby im zrobić krzywdę.

