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R'ac|aMiejska w Elblągu

Petycja o przyjęcie ztrsady a za|<arywaniuprzedstawiefi cyrkowych, w ktÓrych uczestniczą żyn'e
zwielzęta.
,,Działając
na podstawieart. 2?| fil w zw. z art.f4| sl Kodeksu posĘpowaniaarJ.ministracyjnego
zlvracamy się dcl wtaściwychorganÓw z uprzejmąprośbąo roz,patrzeniepetycji dotyczącej przy.ięciapr^ez
się do
Miasto Elbląg zasady odmawiania udostępnianiaprz,estrzenipublicznei cyrkolTl,W ktoryr.}ruz}Ąą,'a
organizowania przed stawieri żrywych zn ierząt.
Przedstawieniacyrkowe z udziatęnlżywych z,wierzątsą rozrywką nicmoraln4 i spotykaj4cąsię tlbccnie z
S-?.
coraz szersz,vmpotępieniemZe strony świadomychobywatel.i.Zwięrzęta w nich uczestnicząCę?1"J1us7.f1.le
do zachorvarisprzecznych z ich naturą.Zwierzętadzikie, kttiręw podobnych przedsięwzięcinc}rur:zestnicza..
ze.swojego naturalnegośrodowiskai zmuszanędo spędzeniacałegorycia 1y fijęrłoii.cz-ęstc
i 1Ęrf,,}Ęane
poddarvanebrutalnym i olcrutnym metodom tresury.
warunkacit
Trzymanie dzikich 2v{tierzątwniewoli winno sfuzyć wyłącznie ochronie gafunkÓw ginących w
jak najbardzieizbliz-onychdo nafuralnych.Cytki z oczywistych przycZYn nie sąrv stanie inl takjch
UznacZe
wąrunk'Ówzapewnić,co więcej sam fak1eksploatowaniazwierzątzagrazonychwyginięciern nale:.z}
głębokonieetyczny.
Ustawa o ochronie m etz.ątz |997 r. clokonałaodprzedmiotowięnia rwierz.ąt,w przępisach wstępnvch
na organy publiczne oborą,iqi:ki
stwierdzającjednoznacznie, żę rwierzę nie jest r1czą. Nałożyła.rÓwnież
pozytywnezwiąpanez oihroną zwierząt.w naszej ocenie wtaŚciwe i zgodne z duchęm pou'szechnie
sprzeciw
obowiąpującegoprawa byłoby' gdyby właściweorgany miejskie w sposÓb jednoznaczny w1,'raził.r,.
niehumanitarnemutraktowaniu zwier 7'#w cyrkach * FoPtzez odmowę wpajmowani.a terenÓl,vmiejskiclr
pod widowiska cyrkowe z udziatęrnżywych zwierząt'
na najblizszej sesji Rady Miasta Elbiqg deklaracii, w ktorej
Wnosimy rÓwniez o poddanie pod głclsclwanię
,mviązanychz wykorzfstywaniem
Rada Miasta wyraziłaby clezaprobatęwobec niehumanitarnychpraktyk
ze byłbyto gest
zwierz$do celÓw widowiskowyclr w cyrkach' Jakkotwiek mamy świadomość,
w
7mbolicznry,w naszej ocęnie tak wyrazone stanowisko Rady Miasta miałoby istotne znacz,enlę
kształtowaniuhumanitarnych postaw odnośniezwierząt na terenię Miasta Elbląga.''
Dziatającw imieniu grupy elblązan,na ręcę RatlnegoRobęr'taTurlej składampetycję o zakazanięna terenie
w fym rÓwniez udostępnianiaterenÓw
Miasta Elbląg pokazÓw cyrkowych z udziałemżywych z.sryiemĄt,
miejskich w celu organizacji w/w. Po<lpefycjąpodpisałosię niespełna2500 osÓb' co świadcayo rosnącej
społecze stwa. Swoją aprclbatęwyruziĘ rÓwnięz setki os b :zamieszkującychna catym śrr'iecie
świadomości
na
* podjęcie decyzji o zaprzestaniupokazÓw cyrk'owych zudziatem zwierzą! pozytywnię wpĘnęłob-v.
wŁsrunęk Elbląga' o czyrn przekonały się juz inne miasta. Z przedstawieri o ktÓrych mowa jest wyżej
zrćzygnowĄ już GorzÓw Więlkopolski, Szprotawa,Wrocław,Śrem, Kołobrzeg,ŁÓd:ź-,Czersk, Sfupsk.
Dębiea,Bielsko _ Biała i Legnica. Kolejne miasta walczą rÓwnięz t: wprowadzenie takiego zakaz'u,W trosce
o dobro rwierz{zasadnym jest, atly propagowaćjedynie cyrki w ktÓrych atrakcje zapewnią akrclbaci,klauni,
kuglame oraz inne osoby, ktÓre będąwykonywać pracę zgodnie z własnąwcllą nieprz1'rnuszanikarami
cielesnymi.Proszę o razpatrzenicpetycji elblążanoraz o poddaniętęmatupod głosowaniena naiŁllizszej
sesji Rady Miasta Elblqg'
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