Zwierzęta nie mogą same wezwać pomocy, nie mogą się też nikomu poskarżyć niektórzy ludzie zapominają więc o tym, że te żywe istoty również mają swoje prawa.

Mundurowi pomog¹ zwierzêtom
Przypadki z³ego traktowania
zwierz¹t, a nierzadko nawet brutalnego znêcania siê nad nimi
nieraz notowane by³y w policyjnych kronikach. Teraz z pomoc¹
przyjdzie im Stra¿ dla Zwierz¹t,
która ju¿ w sierpniu rozpocznie
swoj¹ dzia³alnoœæ na Œl¹sku.

wrzuci³ je do worka i brutalnie
skopa³. Na ul. Paderewskiego
w Gliwicach, mê¿czyzna wybra³
siê na spacer ze szczeniakiem.
Piesek nienauczony chodzenia
na uwiêzi, stawia³ opór i zapiera³
siê ³apkami. Pijany w³aœciciel
ci¹gn¹³ psa za sob¹ przez parê
metrów. Poranione zwierzê trafi³o
do schroniska.

organizuje œl¹ski oddzia³ Stra¿y.
Chêæ wst¹pienia w szeregi Stra¿y
zg³aszaæ mog¹ osoby z ca³ego
województwa. Podobnie jest ze
zg³aszaniem interwencji – Stra¿
dla Zwierz¹t dzia³aæ bêdzie nie

Niestety, podobnych
informacji o z³ym
traktowaniu zwierz¹t
jest wiele.

3 miesiêczna suczka, któr¹
w³aœciciel ci¹gn¹³ na si³ê na
smyczy tak, ¿e zdar³a poduszki
³apek do krwi.
W jednym z kontenerów na
œmieci przy ul. Wybickiego w
Gliwicach, przechodzieñ znalaz³
reklamówkê. W œrodku foliowej
torby znajdowa³y siê trzy jednodniowe szczeniêta. Jeden z
mieszkañców kamienicy przy
ul. 22-Lipca w Gliwicach zabra³
z piwnicy 7-tygodniowe kociêta,

Jeszcze wiêcej jest przypadków,
które nigdy nie wyjd¹ na jaw.
Przyjmuj¹ce zg³oszenia Policja i
Stra¿ Miejska nie zawsze mog¹
byæ wszêdzie tam, gdzie dzieje
siê krzywda, dlatego te¿ w Katowicach powstaje œl¹ska delegatura Stra¿y dla Zwierz¹t. Stra¿nicy,
ubrani w mundury patrolowaæ
bêd¹ ulice i osiedla ale tak¿e
jeŸdziæ z interwencj¹. Dwa tygodnie temu w Urzêdzie Miejskim
w Katowicach odby³o siê pierwsze spotkanie organizacyjne, na
którym zg³aszaæ siê mogli chêtni
do s³u¿by.
- Do tej pory otrzyma³em 14
zg³oszeñ, to wystarczy by
utworzyæ delegaturê. Czekamy
jednak na kolejnych chêtnych - informuje Tomasz Kostecki, który

w³aœcicielowi zwierzê w momencie, gdy zagro¿one jest jego ¿ycie.
Jeœli sytuacja tego nie wymaga,
a zwierzê jest jedynie zaniedbane lub Ÿle traktowane, stra¿nik
sk³ada wniosek do odpowiednich
w³adz o tymczasowe odebranie
zwierz¹t ich w³aœcicielom. Uratowane zwierzêta maj¹ póŸniej
szansê na znalezienie nowych
opiekunów.

p³yty chodnikowe to
pozosta³oœæ po remoncie pobliskiego
Cmentarza Lipowego sprzed kilku lat.

Mieszkañcy ul. Jod³owej
zwracaj¹ uwagê na fatalny stan chodnika w tej
okolicy.
Mnóstwo dziur, wykrzywione

Jak poinformowa³a nas jedna
z Czytelniczek, na chodniku
przy ul. Jod³owej sk³adowano
materia³y budowlane. Zarz¹d
Dróg
Miejskich
obieca³
przyjrzeæ siê sprawie podziurawionego chodnika.

Zainteresowani s³u¿b¹ w Stra¿y
dla Zwierz¹t mog¹ kontaktowaæ
siê bezpoœrednio z Tomaszem
Kosteckim pod numerem telefonu: 0-790-483-392.

Suczka była przywi¹zana do
ogrodzenia dzia³ek przy ulicy Góry Che³mskiej. Zwierzê
zostało zamkniête w ma³ym
kojcu, z powodu braku wystarczaj¹cej przestrzeni, suczka
zaczê³a chorowaæ.
tylko w Katowicach ale równie¿
przyjmie zg³oszenie z innych miast
– informuje Kostecki. - Bêdziemy
interweniowaæ przede wszystkim w przypadkach znêcania
siê nad zwierzêtami oraz wtedy,
gdy bêd¹ one przetrzymywane w
niew³aœciwych warunkach.
Jakie uprawnienia ma Stra¿ dla
Zwierz¹t? Stra¿nicy mog¹ odebraæ

Warto odwiedziæ równie¿ stronê
www.strazdlazwierzat.com.pl.
Stra¿nikiem mo¿e zostaæ ka¿dy,
komu los krzywdzonych zwierz¹t
nie jest obojêtny.
Stra¿ dla Zwierz¹t jest Organizacj¹
Po¿ytku Publicznego, która utrzymuje siê jedynie z darowizn od
firm i osób prywatnych oraz dotacji. Wszyscy cz³onkowie Stra¿y s¹
wolontariuszami i nie otrzymuj¹
wynagrodzenia za swoj¹ pracê,
pomagaj¹ z dobroci serca. Organizacja ta powsta³a cztery
lata temu w Warszawie. Obecnie ma swoje oddzia³y równie¿
we Wroc³awiu, Lublinie, £odzi,
S³upsku i Wa³brzychu.

Odzew na akcjê „Czytelnicy alarmuj¹” przerós³ nasze
najœmielsze oczekiwania. Niektórzy Czytelnicy wysyłają do naszej redakcji nawet... wiersze.
Wiersz o chodnikowych p³ytach
Id¹c z biblioteki na Millenium ku „Biedronce”,
s³owa nie-parlamentarne
cisn¹ mi siê na usta.
Bo s¹ tam krawê¿niki
ale gdzie chodnikowe p³yty,
mo¿e odpowie mi jakowyœ urzêdnik znakomity.
Wydaje mi siê, ¿e ktoœ sobie zabra³,
jak za komuny bywa³o – by prywatn¹ posesjê ozdobiæ
a prosty obywatel
okrê¿n¹ drog¹ b¹dŸ w kaloszach niech chodzi.

Katarzyna Klimek
...................................................................................................................................................................................................

Urząd z nowym frontem
ZABRZE. Coraz lepiej
prezentuje siê budynek
Urzêdu Miejskiego
przy ul. Powstañców.
Poprawie ulega
równie¿ funkcjonalnoœæ
obiektu. Trwaj¹cy
dziewiêæ miesiêcy
remont magistratu
kosztowa³ 1 milion
314 tysiêcy z³otych.
Budynek Urzêdu Miasta przy
ul. Powstañców zbudowano
w latach 1927-29. Kompleksowy remont prowadzony jest
od wrzeœnia 2008 roku. Najpierw odnowiono elewacjê,
pomarañczowo-br¹zow¹
kolorystykê zast¹piono kremowo-bordow¹, wymieniono
stolarkê okienn¹. Zadbano
równie¿ o wnêtrza, które pomalowano na jasne, pastelowe kolory.

W ramach ostatnio
przeprowadzonych
prac wykonano
nowe, przeszklone
wejœcie do gmachu,
z podjazdem dla osób
niepe³nosprawnych.
Remont wejœcia zosta³ przeprowadzony m.in. ze wzglêdu
na koniecznoœæ dostoso-

maj¹ do za³atwienia urzêdowe
sprawy mog¹ stosowne pisma sk³adaæ w biurach podawczych.
Dotychczas
funkcjonowa³y
one w budynku Urzêdu Miejskiego przy ul. Wolnoœci 286
oraz w Centrum Handlowym
M1,
gdzie
uruchomiono
Punkt Obs³ugi Interesanta.
Od poniedzia³ku niezbêdne
formularze i druki mo¿na
równie¿ otrzymaæ w nowym
biurze podawczym w holu
Urzêdu Miejskiego przy ul.
Powstañców.
Je¿eli sprawa dotyczy dzia-

Elewacja budynku Urzędu
Miejskiego przed remontem...
wania budynku do wymogów sanepidu i przepisów
przeciwpo¿arowych.
W g³ównym holu œciany oraz
posadzkê ob³o¿ono now¹,
granitow¹ ok³adzin¹. Uruchomiono tam biuro podawcze. Niezbêdne informacje
dotycz¹ce
funkcjonowania
poszczególnych
wydzia³ów
znajduj¹ siê na elektronicz-

nych tablicach. Dla osób
odwiedzaj¹cych Urz¹d zainstalowano tzw. PIAP, czyli
Publiczny Punkt Dostêpu do
Internetu.
- Wizja modernizacji budynku pojawi³a siê ju¿ wiele lat
temu. Uznaliœmy, ¿e zaproponowana wówczas koncepcja
architektoniczna jest warta
realizacji. Po wielu dysku-

...i po remoncie
sjach i szerokich
konsultacjach
wzbogaciliœmy
j¹ o nowoczesne rozwi¹zania.
Ostateczna realizacja jest dowodem na to, ¿e
warto by³o podj¹æ tê decyzjê
–
podkreœli³a
prezydent
Ma³gorzata Mañka-Szulik.
Mieszkañcy Zabrza, którzy

³alnoœci prezydenta to skargi,
interwencje i petycje przyjmowane s¹ w pokoju 203, na II
piêtrze.
Wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowaniem elewacji budynku zajmowa³a siê firma
Miros³aw Komsta PPHU
KOMSTA z Pyskowic. Ten
etap prac kosztowa³ prawie
850 tysiêcy z³. Przebudowê
wejœcia i wymianê stropu pod
serwerowniê powierzono firmie Bud Instal PBU z Zabrza.
Prace poch³onê³y ponad 460
tysiêcy z³otych.

Publiczny Punkt Dostêpu do Internetu czyli popularny infokiosk
umo¿liwia bezp³atne korzystanie z
internetu - mo¿na w nim przejrzeæ
internetow¹ stronê magistratu,
zwiedziæ wirtualnie zabrzañskie
zabytki oraz sprawdziæ ofertê placówek kulturalnych.
Dziêki regulowanej wysokoœci
klawiatury bez problemu mog¹
z niego korzystaæ osoby niepe³nosprawne, poruszaj¹ce siê
na wózku. Du¿a czytelna klawiatura bêdzie z kolei pomocna dla
osób s³abowidz¹cych.
Wkrótce podobne infokioski maj¹
pojawiæ siê jeszcze w czterech
innych punktach miasta. Urz¹d
planuje, ¿e docelowo bêdzie ich
dzia³aæ 40.

