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Raport z konsultacii społecznvch
dotvcz?cvch udostepniania terenów gminnvch pod wvstepv cvrkowe z udziałem zwierzat

r.4frzedmiot konsultacji.

*§ Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca ].990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z201,6 roku, poz. 446) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXV|/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu
zdnia 2t marca 2013 roku w/s zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami sosnowca.

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy miasta
Sosnowca.

Termin konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 06.06.20].6r. do 30.06.2016r.

Forma i tryb konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej w punktach

Konsultacyjnych oraz poprzez przesyłanie opinii drogą mailową.

Uwagi do konsultacji mogły być zgłaszane;

a. w formie papierowej do skrzynek usytuowanych w Punktach Konsultacyjnych
b. drogą elektroniczną na adres: obvwateIski@um.sosnowiec.pI
c. na platformie konsultacji społecznych www.konsultacie.sosnowiec.pI
d. w trakcie spotkania w dniu 06.06,2016r.

Uwagidodatkowe:

ą. za stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiadał Wydział Rozwoju
i Promocji Miasta;

b. informacje o prowadzeniu konsultacjispołecznych ukazały się:
. na stronach internetowych, w tym: www.sosnowiec.pl,

www.konsultacie.sosnowiec. p|;

na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego,
Raport z analizy zgłoszonych uwag.

Niniejszy raport jest wynikiem podsumowania głosów oddanych w trakcie trwania
konsultacji w dniach od 6 do 30 czerwca 2016 roku. Łącznie mieszkańcy oddali 912 głosów.
szczegółowe zestawienie w postaci najczęściej przytaczanych opinii w załączniku.
Na pytanie zamieszczone w ankiecie:

,,czy uważasz, że miasto sosnowiec powinno udostępniać tereny gminne pod występy
cyrkowe z udziałem zwierząt?"
TAK - 109 głosów

NlE - 705 głosów

98 głosów niewaznych

Raport sporządziła:

Joanna Grabarczyk

2.

3.

4.

5.

6.

7.

@lfun4,, ff"Ą^



Załącznik nr 1"

Najczęściej przytaczane opinie mieszkańców dotyczące udostępniania terenów gminnYch Pod

występy cyrków ze zwierzętami zgłaszane w trakcie konsultacji sPołecznYch.

NtE dla cyrków ze zwierzętamiTAK dla cyrków ze zwierzętami

1.Złe traktowanie zwierząt i ich
wykorzystywanie.
2.Zwierzęta powi n ny ży ć na wo l ności, l udzie

zabierają im wolość,
3.Zwierzęta są przewożone w strasznych

warunkach, ciasnych klatkach, źle karmione i

bite.
4.Nie chcemy być współwinni za cierpienia

zwierząt.
5.Zwierzęta powinny żyć na wolności, a oglądać
je można w zoo lub na safari,

6.Stop męczeniu zwierząt one też czują.

7.Ja nie chodzę do cyrku bo nie powinno się

męczyć zwierząt.
8.Zwierzęta w cyrku się boją, czasem nawet

uciekają i mogą zrobić komuś krzywdę, a nawet

zabić.
9, Zwierzęta nie są szczęśliwe w zamknięciu, a

powinny mieć normalne życie.

10.Widowisko cyrkowe może być ciekawe bez

tresury zwierząt
11. Nie bo lubię zwierzęta.
12.Płacimy za dręczenie zwierząt.
13.Zwierzęta się męczą, a ludzie na nich

za ra biają.
]-4.Sosnowiec ma wiele innych atrakcji icyrk nie

jest tu potrzebny.
15.Zwierzęta to nie zabawki nie wolno nimi

manipulować ani ich bić.

l r0.oobr"o zwierząt jest ważniejsze niż występy

cyrkowe.
17,Zwierzęta nie są traktowane humanitarnie dla

mnie to forma niewolnictwa.
18.W XXl wieku ,,rozrywka" mająca na celu

wykorzystywanie zwierząt, narusza nie ich

dobrostanu jest nie do przyjęcia. Autorytety ż

dziedziny etyki, zoologii oraz PAN zgodnie są
przeciw CYRKOM ZE ZW |ERZĘTAM l.

19.Zwierzęta,,bracia mniejsi" zasługują na

szacunek iwolność.
20.Jest to widowisko upokarzające w równym

stopniu człowieka jak i zwierzę,
21,.Zwierzęto nie zabawka nie można traktować
je przedmiotowo często wbrew naturze.

22. Jest to okrutna praktyka.

23.Cyrk to nie jest miejsce dla zwierząt.
}4.Cyrk promuje znęcanie się nad zwierzętami, a

1.Duża atrakcja dla miasta iosób odwiedzających

Sosnowiec.
2.Każde dziecko lubi chodzić do cyrku.

3.Zapewnienie rozrywki dla dzieci.

4.Nowe doświadczenia i atrakcje przyciągają

ludzi.
5.Można fajnie spędzić czas z rodziną.

6.Mało imprez w mieście.

7.Można zobaczyć żywe zwierzęta,
8.Można czerpać korzyści finansowe i

przeznaczyćje np. na schronisko dla zwierząt.

9.Cyrk to niezła rozrywka.

10.Tak było w dzieciństwie, w takim razie

powinniśmy zdelega lizować zoo.

1]..Ludzie to też zwierzęta.
].2.Dzieci będą szczęśliwe, a Sosnowiec bogatszy

w dobro i radość.
13.Tak bo bardzo lubię oglądać zwierzęta.

14.Występy zwierząt są ciekawe.
15.Nigdy nie było żadnych zastrzeżeń do

występów zwierząt w Cyrku Zalewski.

16.Sztuka cyrkowa jest piękną tradycją i bardzo

ciekawą rozrywką.
1-7.To super atrakcja dla dzieci.

18.Cyrk bez zwierząt byłby nudny.

19.Nie można ograniczać czegoś co od lat ma

swoją tradycję. Zwierzęta nie są tam wcale

męczone, to sporadyczne przypadki.

2O.Tak bo trwa to od dawna, zwierzęta lubią być
I

l dobrre traktowane, a tresura powinna odbywać

się na miarę możliwości zwierzęcia. Należy

wzmóc kontrolę warunków w jakich zwierzęta
przebywają. Wolę je oglądać w cyrku niż w

klatkach w zoo.
21.Tradycyjny cyrk to cyrk ze zwierzętami,

oglądanie samych clownów jest mało atrakcyjne.

Zmieniło się podejście dyrektorów cyrków do

zwierząt ijest mało prawdopodobne, żeby ktoś

znęcał się nad zwierzętami. Wystarczy sama

kontrola czy wszystko odbywa się prawidłowo.

Zabranie występów to masowa histeria.

22. Bardzo pozytywna integracja dzieci.

23.Tak bo zawsze tak było.

24.0d dawna cyrk był związany ze zwierzętami.

Zwierzęta są bardzo wytrenowane i

wytresowane. Myślę, ze niektórzy przesadzają.

25,Uważam,że w cyrku nie dzieje się zwie m
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większa krzywda niz u ludzi, którzy np. trzymają
psy na łańcuchu. Powinni stan zwierząt
sprawdzać weterynarze, lub inne do tego
powołane służby.
26. Popieram cyrki ze zwierzętami- moim
zdaniem jest to zwykła działalność gospodarcza i

nikomu nie powinno się jej zakazywać, dopóki
nie jest niezgodna z prawem. Uważam też, że ta

nagonka wokół cyrków jest wyolbrzymiona i

niepotrzebna. Jak już ktoś wyżej napisał -

zwierzętom nie dzieje się krzywda, ciągłe
kontrole weterynaryjne, a same zwierzaki nie
wykonują czynności, których nie potrafiłyby
wykonać w środowisku naturalnym,

ich los jest nie wiele lepszy od losu byków na

korridzie.
25.Każdy ma prawo do wolości, zwierzę też.
ż6,Cyrk szkodzi zarówno zwierzętom, jak i

dzieciom, które oglądają występy z udziałem
więzionych zwierząt.
27.Postępowe władze powinny iść z duchem
czasu, moralności, etyki i rosnącej świadomości
na temat zla wyrządzanego zwierzętom w
cyrkach. Dziwi mnie, że dalej żyjemy w
średniowieczu, a prezydent musi sięgnąć po

opinię społeczności naszego miasta w tak
oczywistej sprawie.
28.Ma wzrastać świadomość dzieci na temat
zachowania i opieki nad zwierzętami.
29.Lubię cyrk bez zwierząt oparty na talencie i

umiejętnościach ludzi.
30.Tresura zwierząt jest okrutna.
3]-.Uważam,że nie powinno się zmuszać zwierząt
do robienia czegoś co jest dla nich czasem
trudniejsze. A czasem nawet ponad ich
możliwości.,,.
32.Szkoda mi zwierząt, które są zmuszane do
robienia rzeczy, których z natury nie umieją
robić,
33.Zwierzę to nie cyrkowiec.
34,Ludzitrzeba tresowaĆ, a nie zwierzęta.
35.Dobro zwierząt jest nadrzędne nad zabawą
ludzi.
36. Jestem za całkowitym zakazem
organizowania cyrków z udziałem zwierząt. W
mojej opinii takie imprezy powinny być zupełnie
zakazane, nie tylko na terenie Sosnowca i zakaz
powinien objąć także tereny prywatne.
37. Jestem przeciwko występom cyrków ze

zwierzętami, ijako mieszkanka Sosnowca będę
bardzo wdzięczna za wprowadzenie zakazu
organizacji takich imprez, Zwierzęta wyglądają
się o wiele piękniej w naturalnym środowisku,
niż tresowane na arenie.
38. Jestem za całkowitym zakazem przyjazdów

cyrków ze zwierzętami i wykorzystywania
zwierząt do celów rozrywkowych, Jakie zycie
mają te zwierzęta? Klatki, tresura, transport,
samotność, oddzielenie od stada, stres... A czego
uczymy dzieci zabierając je na taki pokaz? Ze

mamy prawo wykorzystywać zwierzęta dla
własnej "zabawy"? Że człowiek to pan i władca i
może sobie podporządkować dzikie zwierzęta?
Takie pokazy uważam za anty- edukacyjne.
Karygodne jest równiez zezwalanie dyrekcji na

rozdawanie w placówkach kolnvch i
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szkolnych zaproszeń na cyrk dla dzieci, jest to
zachęta dla rodziców na bezrefleksyjne podejście
do tematu i zabierania dzieci do cyrku ze
zwierzętami. Zwierzęta czują i cierpią, tak samo
jak my. Zwierzę nie wybiera pracy w cyrku, jest
na nią skazane.
39. Uważam , że organizowanie imprez mających
znamiona niehumanitarnej rozrywki, a w
szczególności występów cyrków ze zwierzętami,
nie licuje z normami etycznymi, jakie
powi n n iśmy u powszech n iać. Zwierzęta cyrkowe
nie mają mozliwości realizowania swoich potrzeb
życiowych, są zmuszane do wykonywania
nienaturalnych czynności, żyją w ciasnych
klatkach i na uwięzi. Tresura często idzie w parze
z przemocą - używane są baty, ostre narzędzia
czy prąd. Transport wywołuje u nich stres, strach
i często jest powodem powstawania ran. Cierpią
zarówno zwierzęta dzikie jak i te domowe, a

choroby, na które zapadają, dotyczą przede
wszystkim sfery psychicznej. Pojawia się
depresja, zachowania stereotypowe (chodzenie
w koło, potrząsanie głową, przestępowanie z

nogi na nogę), agresja czy autoagresja.


