
\,,Adoptui plułgzaka
nie zwierzaka",
Zwleyą,ę tfi nie
zabawka
Kolejną akcję charytaĘw,
no-edukaryjną inauguru|e
przemyślanin Kamil Sta,
chura. W ub.r. zakończył
z sukcesem projekt pod
nazwą,,Bezpieczny zwierzak
na dlodze", tym razem za-
prasza wszyslkich do udziału
w nowej iniciaĘwie pod
nazwą,,Adoptu| pluszaka nie
zwierzaka".

Akcja polega na uświadamia-
niu przyszłym opiekunom
zwier ząt o dp owie dzialno ś ci
związanej z przyjęciem zwie-
rzęcia pod swój dach, bo
z chwilą pod jęcia decyzji
o adopcji podejmujemy de-
cyzję o |ego życiu. - Zwierzę
nie jest przedmiotem, który
można rłyrzucić, gdy zaczyla
sprawiać problemy 1ub oddać,
gdy się znudzj, To żpva i czu-
jąca istoia, dla której bliskość
i relacja z czlowiekiem może
być najważniejsza, Głównie
dotyczy to psów, które jako
jedyny gatunek nawet potrze-
by fizjola glczne dostosowa-
Ę do naszego trybu zycia, Do
decyzji o posiadaniu zwie-
rzęcia lrzeba dojrzeć, musi
cna być ś-wiadoma, przemy-
ślana i zaakceptowana przez
wszystkich domownikólv,
a potraktowanie go jako pre-
zentu zwykle nam to uniemoż-
]iwia - tłumaczy K. Staclrura.
Nasza redakcja objęła pa-
tronat nad akcją. Ęzdą oso-
bę, która chciałaby'otl,zymać

- Zwierzę nie jesł przedmio-
tem, który rnożna wyrzucić,
gdy zacryna sprawiać problemy
lub oddać, gdy się znudzi. To

żywa i czująca istota, dla której
bliskość i relacja cłowiekiem
może być najważnieisza
- mówi pomyslodawca akcii
kamil slachura,

w prezencie pluszowego pie-
ska z ulotką edukacyjną, zapra-
szamy do naszej redakcji (u1,

Barska 15J z dowolną ilością
karmy d|a zwierząt Moż.na

1ą także przekazać, kontaktu-
|ąc się z K, Stachurą fnr tele-
fonu: BB0 061-830). Karma
zostanie przekazana dla z,,vie-

rzątw schronisku w Orze-
chowcach. Do akcji włączy się
również wiele znanych osób,
którym także leży na sercu
dobro czworonożnych przy-
jaciół. Wszyscy będą mogii
obejrzeć ich apel na facebo-
okowym profilu Dezynfekcji
Dezynsekc,ii DeraĘzacji. Tam
również znajdują się szczegóĘ
związane z akcją, Zapraszamy|
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