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                                                                                              NR 3 / 2018 Marzec 

Marzec miesiącem sterylizacji zwierząt 

   

W kwestii właściwej opieki nad zwierzętami nadal 

występuje wiele mitów. Dotyczy to również ich 

rozmnażania. Odkąd sięgnę pamięcią słyszałam, że 

suczka lub kocica musi mieć przynajmniej jeden 

miot w życiu, bo inaczej będzie nieszczęśliwa lub 

wręcz „zwariuje”. Jeśli chodzi zaś o męskich 

przedstawicieli tych gatunków, to kastracja ma 

być okaleczeniem zwierzęcia. A jak jest 

naprawdę?Oczywiście nie jest to zabieg, który 

nie ma wad. Przeprowadzany jest pod narkozą, którą różne stworzenia znoszą       

w inny sposób. Podczas jego trwania mogą wystąpić krwotoki. Po samym zabiegu 

zwierzę przez kilka dni potrzebuje naszej większej uwagi. Lista zalet jest 

jednak o wiele dłuższa. Po pierwsze: kastrując/sterylizując naszego pupila 

zapobiegamy bezdomności zwierząt. Małe, słodziutkie szczeniaczki i puchate 

kocięta są tak urocze, że na pewno znajdą dom, prawda? No to zajrzyjmy do 

schroniska i porozmawiajmy z pracownikami fundacji  

na rzecz zwierząt. Każdy miesiąc to wiele nowych zwierzęcych tragedii. 

„Szczęściarze” trafiają bezpośrednio do schronisk. Pechowcy kończą w lasach, 

na poboczach dróg, w rzekach (niektórzy ludzie nadal nie widzą nic złego               

w topieniu całych miotów nowonarodzonych psów czy kotów). Zabieg ten pomaga 

zapobiegać  wielu chorobom, np. ropomaciczu czy niektórym nowotworom. 

Zwierzę wysterylizowane/wykastrowane nie ma potrzeby uciekania, by 

zaspokoić „zew natury”. Dzięki temu nie grozi mu choćby ryzyko śmierci pod 

kołami aut.  

     Wykastrowany kocur nie znaczy terenu. A każdy, kto miał okazję poznać ten 

zapach wie, że to ogromny plus ;)  

Co roku w marcu organizowana jest Ogólnopolska Akcja Sterylizacji. Oznacza 

to, że w wielu lecznicach weterynaryjnych można przeprowadzić taki zabieg 

płacąc mniej, niż w innych miesiącach. Warto zorientować się, czy okoliczna 

przychodnia przyłączyła się do tej akcji. Kot pani Izabeli Małkowskiej- Władzio 

po takim zabiegu następnego dnia biegał jak nowonarodzony. 
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                    Fashion Show 

Dnia 9 lutego w Szkole 

Podstawowej nr 22  odbył się 

konkurs, w którym  uczniowie 

mieli zaprezentować stworzone 

przez siebie stroje oraz opisać 

je w języku angielskim , naszą 

szkołę w tym roku 

reprezentowały uczennice klasy 

6b, a dokładniej: 

Aleksandra Kubiak , Amelia 

Komorowska , Natalia Zarębska , Julia Kowalczyk i  Marta 

Zielaskiewicz. Dziewczyny zdobyły dla naszej szkoły drugie miejsce . 
              

           Prymus Pomorza i Kujaw 

 Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego przyznał uczniom 

naszej szkoły Janowi Zielaskiewiczowi oraz Michałowi Szabelskiemu 

stypendium i tytuł „Prymusa Pomorza i Kujaw” za szczególne   

osiagnięcia edukacyjne . Serdecznie Gratulujemy! 
                Dzień Kobiet 

Z okazji dnia kobiet Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs,                  

w którym chłopcy głosowali na dziewczyny w następujących kategoriach: 

najpopularniejsza,najmądrzejsza,najzabawniejsza, najsympatyczniejsza            

i najpiękniejsza. 
-NAJPOPULARNIEJSZA-Marta Zielaskiewicz 6b/ Oliwia Bitkowska IIA  

-NAJMĄDRZEJSZA-Marta Zielaskiewicz     

6 B / Anna Stawska IIIA  

-NAJZABAWNIEJSZA-Justyna Wołna 6a 

/ Alicja Guzowska III B  

-NAJŁADNIEJSZA-Ania Berger 6b (SP) / 

Oliwia Bitkowska IIA  

-NAJSYMPATYCZNIEJSZA-Maja 

Włodarska 4b, Zosia Gmurczyk 4a / 

Judyta Musiałkiewicz IIIA 
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                KRZYŻÓWKA 

             

             

             

             

             

             
 

    1. Imię kota pani Izy. 

    2. Marzec miesiącem … 

    3. 8 marca  

4. Odbył się 9 lutego 

5. W tym roku wypada w Prima Aprilis. 

6. Malunek patriotyczny to... 
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           Wiosna na Wesoło 
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            Sentencje Łacińskie 

 
„Volenti non fit iniura” - chcącemu nie dzieje się krzywda  

„Volenti nihil difficile” - dla chcącego nic trudnego  

„Ut ameris, amabilis esto” - jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości  

„Ubi concordia, ibi victoria” - gdzie zgoda, tam zwycięstwo  

 

 
 

TWÓRCY 

Roksana Politowska 

Maja Politowska 

Ania Zielińska 

Marta Zielaskiewicz 

Weronika Lewandowska 

Nikola Targańska 

Następny numer wkrótce ! 


