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Najczęściej czytane
SLD uzyskał kiepski wynik w wyborach
przez Kalisza?
Nie żyje Eduard Khil, „pan trololo”
Wzruszający koncert w Opolu. Nie
wstydzili się łez
Nowy Batman wydarzeniem MTV Movie
Awards
Spotkanie premierów u Tuska: przy
obiedzie o Euro

Powiedzieli w Polskim Radiu

Warunki bytowe zwierząt na fermie lisów w Stawcu - kwiecień 2012 r., foto: Facebook/Ekostraż

"Kto wie, czy to nie
najpiękniejsza data w Polskiej historii"
23 lata temu odbyły się
pierwsze w powojennej
historii Polski częściowo
wolne wybory do Sejmu oraz
całkowicie wolne do Senatu.

Przedstawiciele Ekostraży i Koalicji na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w
Polsce w asyście funkcjonariuszy policji z KPP w Miliczu przeprowadzili interwencję na
fermie lisów w Stawcu k. Milicza (Dolnośląskie).
Z opublikowanego sprawozdania wynika, że w Dolinie Baryczy lisy na futra przetrzymywane są w
przerobionych na klatki starych, zardzewiałych kuchenkach i piekarnikach lub prowizorycznych klateczkach,
które nie zapewniają im jakiejkolwiek ochrony przed warunkami atmosferycznymi, bez dostępu do wody
pitnej i w stanie skrajnego niechlujstwa.
Ferma istnieje od 30 lat i pozostaje pod urzędowym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miliczu.
Przybyła na miejsce Natalia Misiek, Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miliczu, publicznie odmówiła
przeprowadzenia kontroli dobrostanu zwierząt na tej fermie, przy czym nie potrafiła wskazać jakiejkolwiek
podstawy prawnej swojej odmowy. Wywodziła zaledwie, że była tam "jesienią" oraz bywała nawet przy uboju
oraz że nie posiada przy sobie protokołu kontroli fermy lisów, choć wie, że warunki panujące na tej fermie
"nie są żadną rewelacją".
Właściciela fermy też nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że od 30 lat stara się zapewnić "godziwe"
warunki przyszłym lisim futerkom.
Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do roku czasu. Jeśli ewentualne
postępowanie wykaże, że sprawca znęcał się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, sąd może
skazać go na karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
TUTAJ można zobaczyć więcej zdjęć z fermy lisów w Stawcu>>>

"Nauczyciele nie zgadzają się na
zmiany”
Sondaż Związku
Nauczycielstwa Polskiego
pokazał sprzeciw wobec
projektów oświatowych
samorządów - mówi
Sławomir Broniarz.

4 czerwca - dzień zapisany
rocznicami
- To był słaby rząd i premier
Olszewski nie potrafił się
zgodzić na rozszerzenie
koalicji, on musiał upaść.
Wolałbym, żebyśmy
rozmawiali o tym, co się
stało po 4 czerwca 1989 roku - czy można
było inaczej przeprowadzić te zmiany? mówił w Trójce publicysta Wiesław Dębski.
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Czytaj także:
Nie będzie zakazu strzelania do bezdomnych psów? "Lobby myśliwskie jest silne"
Zakaz strzelania przez myśliwych do zdziczałych, błąkających się psów i kotów może zostać wykreślony z projektu
Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt - poinformował poseł Paweł Suski z PO. Podkreślił, że ma to
związek z silnym lobby myśliwych.

Akt oskarżenia ws. masakry psów husky po igrzyskach
Prokuratura kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska oskarżyła właściciela firmy turystycznej w Whistler o
zlecenie zabicia ponad 50 psów husky po igrzyskach olimpijskich w Vancouver.

W walce o humanitarne traktowanie winniczków
Na Warmii i Mazurach rozpoczeły sie zbiory ślimaków, ruszyły one wcześniej niż w latach ubiegłych.
Lubię to!
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Coś okropnego, niewyobrażalne ludzkie okrucieństwo wobec zwierząt

Lisoman
Może jak likwidują to taniej skórki sprzedadzą? Czekam na kontakt

Kamil 28

A mnie wpojono, że lis jest wrogiem człowieka i jakkolwiek całe moje życie sercem jestem za psowatymi tak tę rasę winno
się wytłuc co do jednego

2012

.
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W Towarzystwach Opieki nad Zwierzętami znana jest przepowiednia,że pod koniec świata Ziemia spłynie krwią
niewinnych zwierząt. To,co z powodu EURO 2012 na Ukrainie przechodzą zwierzęta,przechodzi ludzkie pojęcie. A ta
marna lekarka weterynarii z Milicz już jutro powinna stracić funkcję.

Ryś Białokiernicki
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Do ciupy babę! Lisy zabić, albo wypuścić, albo dać im babę na pożarcie! (A ksiądz w kościele, to nic wyraźnie nie powie o
szacunku dla zwierząt, jaki ta wiara nakazuje, a tylką zaśpiewa na koniec; - Idźcie, ofiara spełnionaaaaaaa....! A te
bezmyślne barany zawtórują; , Aaaaameeeeennn.....
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