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 Burmistrz Miasta Łęczyca
Rada Miejska w Łęczycy 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, 
Zwierzęta  nie  mogą  przemówić  ludzkim głosem:  ani  podziękować,  ani  się

sprzeciwić. Potrzebują adwokatów, wiernych obrońców, którzy zawsze im pomogą
i powiedzą NIE, gdy ich dobrostan zostaje zagrożony.
Panie Burmistrzu, 

 Publicznie  deklaruje  Pan,  że  jest  miłośnikiem  zwierząt,  ale  swoim
postępowaniem może skazać je Pan na cierpienie. 

W połowie stycznia wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  20  stycznia  2022  w  sprawie  szczegółowych  wymagań
weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk  dla  zwierząt,  które  zobowiązuje
schroniska   do zapewnienia lepszych warunków zwierzętom. Nie ukrywamy, że my
– ich miłośnicy – bardzo się ucieszyliśmy, ponieważ ma ono zapewnić zwierzętom
lepsze warunki  i tak już ciężkiego życia.   Nie będziemy kryć naszego rozgoryczenia
i rozżalenia, gdy w Państwa  rękach stało się narzędziem odebrania kilkudziesięciu
psom namiastki domu. Często domu, w którym spędziły większość lub całe życie. 

Mieszkańcy  Łęczycy  nie  są  świadomi  ile  dobrego  zrobili  sami  dla
podopiecznych schroniska. Dzięki nim zwierzęta mają zapewnione jedzenie (w tym
specjalistyczne),  miski,  zabawki,  koce,  podkłady,  itp.  To  łęczycanie  udzielają
pierwszej  pomocy  opuszczonym  lub  zranionym  zwierzętom.  Często  pokrywają
koszty leczenia i transportu psów, i kotów. Poświęcają swój czas. 

„Nowe, trudne wymagania, które muszą spełniać schroniska dla zwierząt” –
jak Pan Burmistrz  to ujmuje, powinny być standardem, nie przeszkodą. Nadzieja,
którą dostaliśmy, została odebrana. Nie godzimy się na to! Zostało kilka miesięcy,
aby rozwiązać ten „problem”. Wprowadzić zmiany, pokonać trudności. Został Pan
wybrany na Burmistrza, a Państwo Radni  wybrani do rozwiązywania problemów
a nie ich  likwidacji. Niech Państwo wezmą   odpowiedzialność za los podopiecznych
naszego schroniska. 

Bezdomne  zwierzęta  wyłapywane  na  terenie  naszego  miasta  (i  okolic)  nie
powinny być  przewożone do innych gmin.  Utrudnia  to  ewentualne  poszukiwania
zwierząt  przez  ich  właścicieli.  Wywoła  traumę  u  zwierząt,  które  spędziły
w łęczyckich boksach większość swojego życia (dla nich to jest dom!). Uniemożliwi
przeprowadzenie adopcji, których wskaźniki  w ostatnich latach są bardzo wysokie.
Urząd  Miasta  w  Łęczycy  powinien  podjąć  wszelkie  działania  zmierzające  do
podejmowania współpracy z gminami powiatu łęczyckiego, w których znajdywane są



bezdomne zwierzęta. Koszty transportu zwierząt do odległej gminy stają się również
coraz wyższe. 

 Ponadto  pozbawi  łęczyckie  dzieci  i  młodzież  możliwości  prowadzenia
wolontariatu, nauki empatii i wykształcenia postaw „prozwierzęcach”. 

Łęczyckie  schronisko  jest  domem  dla  wielu  zwierząt.  Może  nie
najpiękniejszym  i  nie  najbardziej  luksusowym,  ale  domem.  To,  jak  będzie  ono
wyglądało (i czy w ogóle będzie istniało) zależy od Państwa 

Może  Państwo  sprawić,  aby  Łęczyca  cieszyła  się  mianem  miasta
„prozwierzęcego”, zainwestować, pozyskać środki, a następnie – przykładem innych
miast  –  organizować  akcje  prozwierzęce.  To  byłaby  piękna  promocja,  a  może
i wizytówka miasta. 

Wśród pracowników Urzędu Miasta  na pewno znajdą się prawdziwi miłośnicy
zwierząt, którzy pomogą, a i my – łęczycanie – oferujemy swoje wsparcie. Wystarczy
chcieć  i włożyć w to odrobinę pracy. 

Los łęczyckich „bezdomniaków” leży w Państwa  rękach. My – jak zawsze –
służymy pomocą. 

Z poważaniem, 
 Miłośnicy zwierząt z Łęczycy.
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