Opanują koci żywioł
Ile jest w Warszawie dzikich kotów, dziesi¹tki, setki tysiêcy?
Gin¹ pod ko³ami, choruj¹, cierpi¹. Aby ograniczyæ przyrost
ich populacji fundacja Argos otworzy³a na Pradze lecznicê,
w której za darmo sterylizuje siê bezdomne zwierzêta.
Kot miejski to w³aœciwie
niemal odrêbny gatunek. Daleko mu do kanapowego pieszczocha, czy dumnego rasowca. Mieszka najczêœciej
w piwnicy, ka¿dego dnia walcz¹c o przetrwanie na ulicach.
Samochody, psy, okrutni ludzie, wreszcie choroby i g³ód
– to zagro¿enia, z którymi
musi sobie radziæ.
- Wœród kotów miejskich s¹
zupe³nie dzikie zwierzêta,
które nawet nie podejd¹ do
cz³owieka (te maj¹ najwiêksze
szanse na prze¿ycie w mieœcie), jak i koty dopiero co wyrzucone z domu, lub takie
które trafi³y na ulicê, bo w³aœciciele ich nie dopilnowali –
t³umaczy Anna Wypych
z fundacji Argos, kierowniczka Koterii, lecznicy przy ul.
Kaleñskiej 3, gdzie bezdomne
koty s¹ bezp³atnie sterylizowane i kastrowane.
- Dzikie koty s¹ potrzebne
w mieœcie, bo dziêki nim nie
ma roznosz¹cych chorób
szczurów. Ale nie mo¿e ich
byæ za du¿o, bo wówczas nie
starcza dla wszystkich po¿ywienia, niedo¿ywione choruj¹, poza tym walcz¹ o teren
i wychodz¹ ze swych kryjówek
„anektuj¹c” nasze, ludzkie terytoria. To z kolei budzi
w wielu ludziach nienawiœæ
do tych zwierz¹t i do osób,

Anna Wypych, kierowniczka
Koterii, w domu ma 20 w³asnych kotów.

które siê nimi opiekuj¹, dokarmiaj¹c je na podwórkach.
Zarówno wiêc w interesie kotów, jak i ludzi, le¿y ograniczanie kociej populacji – podkreœla Anna Wypych.

Kolejka st¹d
do Wiatracznej
Od³awianie kotów i umieszczanie ich w schroniskach
nie jest rozwi¹zaniem. Koty
w zamkniêciu zara¿aj¹ siê nawzajem chorobami, masowo
umieraj¹, a te pozosta³e na
wolnoœci nadal rozmna¿aj¹

siê jak szalone. Trzeba szukaæ
innych pomys³ów.
- W Warszawie dotuje siê
organizacje zrzeszaj¹ce karmicieli i organizuje konkursy
dla lecznic, które zarejestrowanym opiekunom spo³ecznym oferuj¹ bezp³atne zabiegi
sterylizacyjne dla ich podopiecznych. Procedury konkursowe s¹ bardzo sformalizowane, w praktyce na wydanie
pieniêdzy zostaje zaledwie kilka miesiêcy – wyjaœnia Tadeusz Wypych z fundacji Argos.
- Tymczasem problem istnieje
i narasta przez ca³y rok. Pomóc mog³oby powo³anie takich instytucji, jak nasza. Do
Koterii wystarczy przynieœæ
kota, a po zabiegu zanieœæ go
z powrotem na „jego”
podwórko – dodaje.
Choæ trudno w to uwierzyæ,
najprostsze rozwi¹zanie to
ca³kowicie prywatna inicjatywa. Pieni¹dze na za³o¿enie
lecznicy ofiarowa³a emerytka,
która zostawi³a fundacji spadek. Kobieta by³a z zawodu
fizykiem j¹drowym, prywatnie – mi³oœniczk¹ kotów. Wynajêcie i wyposa¿enie lokalu
przy Kaleñskiej poch³onê³o
ju¿ 100 tys. z³. Miasto, jak dot¹d, nie tylko w ¿aden sposób
nie pomog³o fundacji, ale za
wynajmowanie pomieszczeñ
lecznicy œwiadcz¹cej darmo-

we us³ugi dla mieszkañców,
pobiera pokaŸny czynsz.
Choæ dzia³alnoœæ Koterii jest
w znacznym stopniu oparta na
pracy wolontariuszy, fundacja
ponosi jednak sta³e koszty
utrzymania lecznicy. Pieniêdzy ze spadku starczy jeszcze
na pó³ roku. Tadeusz Wypych
ma nadziejê, ¿e warszawski

zezwolenia koniecznego do
zakupu preparatów do usypiania zwierz¹t na czas zabiegów. Z 30 klatek, czekaj¹cych
na zwierzêta dochodz¹ce do
siebie po sterylizacji, zajêtych
jest zaledwie kilka. - A zapisanych chêtnych kociarzy mamy tyle, ¿e gdyby ustawiæ ich
w kolejkê, to zawinê³aby siê

Klatkê-³apkê delikatnie otwieramy, do œrodka wstawiamy miskê
z karm¹ i czekamy... – wyjaœnia Tadeusz Wypych

samorz¹d, widz¹c potrzebn¹
i prê¿nie dzia³aj¹c¹ instytucjê,
znajdzie sposób, aby jej pomóc.
Oprócz finansowych trosk,
w³adze fundacji maj¹ jeszcze
jedno zmartwienie. Koteria
dzia³a na pó³ gwizdka, bo Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wci¹¿ nie wyda³ jej

parê razy wokó³ Ronda Wiatraczna – mówi Anna Wypych.

Pomagaæ,
ale m¹drze
Dotarcie do tysiêcy bezdomnych zwierz¹t, schwytanie ich i odwiezienie po za-

biegu nie by³oby mo¿liwe
bez rzeszy bezinteresownych
opiekunów, którym los dzikich kotów le¿y na sercu. To
na ich pomoc licz¹ pomys³odawcy Koterii. - Stereotyp
karmicielki kotów powoli siê
zmienia. Dziœ dzikim dachowcom pomagaj¹ nie tylko
emerytki, wra¿liwe na krzywdê zwierz¹t. Coraz czêœciej
bezdomnymi kotami zajmuj¹
siê m³ode, energiczne osoby,
najczêœciej kobiety. Na co
dzieñ bizneswomen, zajête
robieniem kariery, po pracy
musz¹ jakoœ odreagowaæ zawodowy stres i wybieraj¹
spo³ecznie u¿yteczne zajêcie
– opowiada Tadeusz Wypych. Kocim opiekunom
lecznica mo¿e udostêpniæ
sprzêt do chwytania zwierz¹t
(specjalne klatki-³apki), w razie potrzeby zapewni tak¿e
pomoc wolontariuszy i transport.
- Zale¿y nam na tym, aby do
tych osób dotrzeæ z informacj¹ o naszej dzia³alnoœci
i przekonaæ tych, którzy s¹
nieufni, ¿e sterylizuj¹c dzikie
koty nie robimy im krzywdy,
ale pomagamy. S³yszymy od
nich czasem: to wbrew naturze. Opiekunki wyk³adaj¹ karmê, kiedy prosimy ¿eby tego
nie robi³y, bo kot nie z³apie siê
w pu³apkê. Lepiej nara¿aæ
zwierzêta na choroby i cierpienia zwi¹zane z walk¹
o przetrwanie w zbyt du¿ej
populacji? Pomagaæ trzeba
m¹drze – podkreœla Anna
Wypych.
Z Koteri¹ mo¿na skontaktowaæ siê telefonicznie – 022
870 22 55) lub za poœrednictwem www.koteria.org.pl
Przemysław Bogusz

REKLAMA

REKLAMA

W imieniu Miasta Sto³ecznego Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Rembertów og³asza
KONKURS OFERT na wy³onienie najemcy pomieszczenia u¿ytkowego
stanowi¹cego w³asnoœæ Miasta sto³ecznego Warszawy po³o¿onego na I piêtrze
Nr lokalu 210 w budynku Urzêdu Dzielnicy Rembertów przy ul. A. Chruœciela 28
o powierzchni 18,82 m2 z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ biurow¹.

PRODUCENT
OKIEN PCV I ROLET
www.instal−diament.com.pl

Miej fantazję – łap okazję!

 Czynsz minimalny 50 z³/m miesiêcznie plus 22% VAT,
 Op³ata eksploatacyjna 15 z³/m miesiêcznie plus 22% VAT

Okna PCV

2

2

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony trzech lat z prawem ka¿dej ze
stron do jej rozwi¹zania z dwumiesiêcznym okresem wypowiedzenia.
Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest wp³aciæ wadium w wysokoœci 1500 z³ na
konto Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy Dzielnica Rembertów
Bank Handlowy Nr konta 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064

 Żaluzje
 Roletki
materiałowe
 Moskitiery
 Verticale
 Maty
bambusowe

Wadium oferenta, który podpisze umowê zostanie zaliczone na poczet kaucji.
Oferty w zamkniêtych i ostemplowanych kopertach zawieraj¹cych:

 Pokwitowanie wp³aty wadium
 Oœwiadczenie o zapoznanie siê z warunkami konkursu
 Oœwiadczenie o wyra¿enie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Aktualne dokumenty identyfikuj¹ce podmiot sk³adaj¹cy ofertê (nie
póŸniejsze ni¿ trzy miesi¹ce od daty oferty)

 Zaœwiadczenie o braku zaleg³oœci w op³atach wobec Skarbu Pañstwa

i ZUS nale¿y sk³adaæ do dnia 30-04-2009 r. godz. 9.30, w kancelarii
w holu g³ównym na parterze Urzêdu Dzielnicy Rembertów al.
A. Chruœciela 28, 04-401 Warszawa

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 30.04.2009 r. o godz. 10.00 w Sali 201/3,
tutejszego Urzêdu Dzielnicy.
Pozosta³e warunki konkursu ofert okreœla regulamin komisji konkursowych
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Zarz¹dzenia Prezydenta m. st. Warszawy
Nr 2128/2005 z dnia 20.01.2005 r., który mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Administracyjno-Gospodarczym m. st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
ul. A. Chruœciela 28. pok. 308, 322 tel. 515-16-08, 515-16-23.

4 MIESZKANIEC

Magiczny
czek!
 50 zł
 100 zł
 150 zł
 200 zł
Poka¿ czek przed
zamówieniem,
a dostaniesz RABAT!

✂

Szczegó³y w sklepie.

Drzwi

Antywłamaniowe

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax.

879−89−54

