
 

  

Zespół Szkół im. ks. 
Stanisława Brzóski w Zalesiu 

 

NR 7 MAJ-CZERWIEC 2017 



Kleszcze to rząd pajęczaków z podgromady roztoczy. Są 

nosicielami wielu groźnych chorób, przez co mają duże 

znaczenie medyczne i weterynaryjne.  

 
Długość ciała kleszczy wynosi od ułamków milimetra do 30 mm, a jego 

zarys jest owalny lub okrągławy. Osobniki głodne są spłaszczone 

grzbietobrzusznie, najedzone stają się bardziej wypukłe. 

 

 

Kleszcze to niebywale podstępni krwiopijcy. Atakują z ukrycia, są 

szybkie i skuteczne. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie 

staliśmy się ich ofiarami. Kleszcze mogą być niezwykle niebezpieczne, 

ponieważ przenoszą groźne dla człowieka wirusy i bakterie. 

Ukąszenie kleszcza może skutkować takimi chorobami, jak borelioza czy 

kleszczowe zapalenie mózgu. 

 

 

 

 



 

 

                  PSY NA ŁAŃCUCHACH 
Wyobraźmy sobie życie psa na dwóch metrach kwadratowych, z ciężkim łańcuchem na szyi... To codzienny 

widok w Polsce, szczególnie na wsiach. Ludzie nie zwracają na to uwagi, nie protestują, bo to „normalne”. 

„Pies-niewolnik” bardzo cierpi. Po to natura dała mu cztery łapy, aby biegał, skakał, hasał, węszył, znaczył 

teren. Nie mamy prawa mu tego odbierać. Nie na tym polega szczęśliwe pieskie życie. Po pewnym czasie 

zwierzak przestaje być naszym przyjacielem. Popada w apatię i nie chce wyjść z budy lub staje się 

agresywny, nawet wobec właścicieli. Ma dużo energii, której nie może wyzwolić. 

 

Dlaczego ludzie wiążą psy na łańcuchach? Główne powody są dwa: 

 - chcą, by psy broniły ich gospodarstw - wydaje im się, 

że pies trzymany na łańcuchu stanie się groźniejszy i 

będzie lepiej pilnował terenu 

 - nie potrafią sobie poradzić ze zwierzęciem 

stwarzającym problemy (np. agresywnym lub 

uciekającym). 

Czy trzymanie psa na łańcuchu jest zgodne z prawem? Z 

przepisów wynika, że uwiązanie psa na łańcuchu nie jest 

zabronione, ale długotrwałe przetrzymywanie go na nim - już 

tak! Pies trzymany na łańcuchu nie ma bowiem wystarczającej 

możliwości ruchu. Większość psów łańcuchowych ma także 

liczne rany i obrażenia – a więc ich właściciele łamią prawo.  

 Jak postąpić, gdy widzisz psa uwiązanego na łańcuchu? Jeśli pies jest poraniony, wyczerpany z głodu 

lub pragnienia – natychmiast powiadom policję, straż miejską i organizację zajmującą się zwierzętami. 

Jeśli pies jest uwiązany na łańcuchu, ale wydaje się być w dobrej formie – postaraj się dowiedzieć, czy jest 

uwiązany na stałe, czy tylko tymczasowo. Jeśli na stałe – poinformuj instytucje. 

Czy należy odwiązywać psy łańcuchowe? Tak, ale nie 

każdy powinien to robić. Psy długo trzymane na uwięzi 

mogą być niebezpieczne, nie jest łatwo im pomóc. Dlatego 

najlepiej zwrócić się do organizacji zajmujących się 

ratowaniem zwierząt z prośbą o pomoc. 

 

 

  



  

W lato kwitną : lilie, malwy, dzwonki, naparstnice, ostróżki, lawenda, czarnuszka 

damasceńska, mieczyki, liliowce, słoneczniki, tawułki, lobelie, lwia paszcza, 

aksamitki, nagietki, maciejka, , rozchodnik ostry, chabry, gipsówka, begonie 

bulwiaste,. Nie sposób nie wspomnieć o różach, hortensjach, tawule japońskiej, 

perukowcach z efektownymi puszystymi owocostanami w kolorze różowym lub 

bordo. Zachwycające są też ich czerwone liście.  

Pięknie prezentują się drzewa: katalpa (surmia), sumak octowiec i wspomniana 

wcześniej lipa. Z pnączy otulających altany lub wijących się po trejażach 

zachwycają: powojniki, wilce. 
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Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich 

uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, 

dzwonka, porannego wstawania. 

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego 

słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując 

w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. 

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w 

doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. 

Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące 

wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń. 
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