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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Białymstoku spotyka się z licznymi sygnałami 

świadczącymi o tym, że sytuacja kotów wolno żyjących w naszym mieście pogarsza się w 

zastraszającym tempie. 

Okienka piwniczne są zamykane, a nawet zakratowywane po to, aby uniemożliwić dostęp do 

piwnic kotom wolno żyjącym. Często staje się to powodem uwięzienia zwierząt w piwnicach i w 

następstwie ich strasznej śmierci głodowej. Pozbawione schronienia zwierzęta umierają z zimna, są 

zagryzane przez psy, giną pod kołami samochodów, są skazane na cierpienia. Wypędzane ze swoich 

bezpiecznych schronień nie mają szans na przeżycie. Skazywane po wielu latach życia w naszych 

piwnicach na wygnanie nie potrafią poradzić sobie w niesprzyjającym świecie. 

Dlatego całym sercem i czynem wspieramy projekt „Mruczek – mój sąsiad”. Mamy 

nadzieję, że społeczny projekt w sprawie bytowania kotów wolno żyjących na terenie miasta 

Białegostoku spotka się ze zrozumieniem i akceptacją mieszkańców oraz poparciem Prezydenta 

Miasta i Rady Miejskiej. 

Zgonie z kardynalnym zapisem Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

(Dz.Ustaw nr 111, poz.724, Art.1,) „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, 

nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” oraz „Organy 

administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym 

zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.”. 

 

W okresie jesienno - zimowym wszystkim zwierzętom potrzebna jest pomoc człowieka. Jedno 

otwarte okienko lub niewielkie otwory nie powodują wyziębienia piwnic. Wprost przeciwnie, 

zapewniają tak potrzebną wentylację tych pomieszczeń, gdyż w zbyt ciepłych gnieżdżą się mrówki 

faraona, prusaki, karaczany itp. Coraz częściej dochodzą do nas sygnały o pladze szczurów w 

miejscach, z których koty zostały przepędzone. 

 

     Pragniemy zaapelować o przyjazne traktowanie kotów wolno żyjących i stwarzanie im w miarę 

możliwości dogodnych warunków do przeżycia okresu jesienno-zimowego, o umożliwienie im 

schronienia przed deszczem, śniegiem, chłodem. 

     Koty to naprawdę istotny element ekosystemu społecznego, zwłaszcza miejskiego, stanowią 

naturalną obronę przed gryzoniami. 

     Mamy nadzieję, że karmiciele kotów, którzy z wielką wrażliwością i troską dbają o bezdomne koty 

w naszym otoczeniu, spotkają się z życzliwością ze strony współmieszkańców. Wszyscy powinniśmy 

docenić ich trud i pracę włożoną w opiekę nad zwierzętami.  

     Humanitarne traktowanie wolno żyjących kotów, przy współpracy z karmicielkami, a także 

skuteczna ochrona przed niekontrolowanym przyrostem oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarno-

higienicznego pomieszczeń, praktykowane w dłuższym czasie, mogą przynieść pozytywne efekty, a 

przecież leży to we wspólnym interesie mieszkańców, jak i administratorów budynków. 

 

     Każdy zarządca lub administracja podejmująca działania mające na celu poprawę 

warunków bytowych kotów może liczyć na wsparcie z naszej strony. Oferujemy doradztwo w 

zakresie stworzenia właściwych warunków bytowych kotom z uwzględnieniem potrzeb 

mieszkańców. Zobowiązujemy się sfinansować zakup uchylnych okienek mających służyć 

swobodnemu dostępowi kotów do pomieszczeń piwnicznych. 
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