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1. Cele Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Kot to: 

1. Działanie na rzecz zwierząt. 

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt i niekontrolowanemu rozmnażaniu.  

3. Zapobieganie i interwencje w sytuacjach przestępstw przeciwko zapisom Ustawy o 
ochronie zwierząt, Dz. U. z 2003 nr 106 poz. 1002. 

4. Promocja i popieranie działań prozwierzęcych 

 

 



W 2019 roku razem z Urzędem Miasta Piastów przeprowadziliśmy „Akcję: Sterylizacja i 

czipowanie kotów właścicielskich”. Z projektu skorzystało 70 kotów właścicielskich. Ponieważ akcję 

nadzorowaliśmy osobiście udało nam się dotrzeć do kilku miejsc w Piastowie gdzie koty rozmnażały 

się w warunkach domowych, były w bestialski sposób zabijane (czasem na oczach dzieci spuszczane 

w toalecie)  lub po osiągnięciu samodzielności były wywożone najczęściej na działki ROD przy ul. 

Ogińskiego lub przy ul.Tysiąclecia i pod Konotopę. Karmicielki z tamtych okolic zauważyły znaczny 

spadek liczby kociąt domowych, pojawiających się „z nikąd”.   Koszt tej akcji przekroczył 10 000 zł. 

Miasto przeznaczyło na ten cel 4 000 zł. Pozostałą kwotę uzbieraliśmy biorąc udział w imprezach 

plenerowych, targach zoologicznych i dzięki wielkoduszności naszych darczyńców. 

 

 

6 maja 2019 r. Piastowskie Stowarzyszenie Bezpieczny Kot zajęło 4 miejsce w województwie 

mazowieckim w konkursie FIO - Mazowsze Lokalnie na rozwój organizacji. Komisja doceniła nasz 

projekt „Dajmy Im Szansę”, nasze działania, nasze marzenia oraz formę pomocy, jaką niesiemy kotom 

i postanowili nas wesprzeć kwotą 4560 zł. Jest to suma przeznaczona na konkretne cele takie jak : 

- Inkubator dla zwierząt ( można dogrzewać, dotleniać i ratować tych najmniejszych i najsłabszych), 

- klatkę iniekcyjną, która pomoże nam pracować przy kotach dzikich podczas wizyt weterynarza i 

pracy w terenie,  

- wagę niezbędną do kontroli masy ciała naszych podopiecznych, 

- czytnik czipów - żeby bez problemu w każdej chwili i w każdym miejscu sprawdzić czy zagubione 

zwierzę ma właściciela i odstawić je do domu. 

 

W 2019 roku przyjęliśmy 123 koty, z czego 106 z nich znalazło nowe domy. Poza kotami udało 

nam się także zabezpieczyć 3 psy, które znalazły nowych właścicieli. 

 


