
Szanowni Państwo  

Panie i Panowie Senatorowie,Posłowie 

Obecnie w naszym kraju toczy się zacięty spór w sprawie projektu ustawy o ochronie 
zwierząt, chciałam jako obywatel naszego kraju wyrazić swoje zdanie w tej kwestii: 

1)  w pełni absolutnie popieram ten  projekt , jestem ogromnie wdzięczna Panu Prezesowi 
PiS  Jarosławowi Kaczyńskiemu ,który jak wiemy ma ogromne serce dla zwierząt 
,  jestem  wdzięczna , pełna szacunku i uznania dla Pana Jarosława Kaczyńskiego , że w tej 
trudnej obecnie sytuacji miał tak dużo odwagi aby walczyć o ten projekt. Składam dla Pana 
Panie Prezesie wielkie podziękowanie i przesyłam wyrazy szacunku. 

2) wyrażam pełne poparcie dla zakazu uboju rytualnego bez ogłuszania na eksport. Mam 
świadomość jak strasznie cierpią zwierzęta i jak okrutny to jest proceder . W żadnym 
wypadku nie popieram rolników, a to że mają kredyty , to przepraszam nie oni jedni. Ja też 
prowadzę działalność gospodarczą która w obecnej sytuacji nie przynosi mi żadnego 
przychodu ze względu na pandemię. Też mam kredyt . Każdy ponosi jakieś ryzyko, jak znam 
życie to rolników Państwo nie zostawi bez pomocy. 

3 )jestem przeciwko trzymaniu psów na łańcuchach. 

4 ) jestem absolutnie przeciwna trzymaniu psów w kojcach , proszę o wprowadzenie 
poprawki umożliwiającej zwierzęciu niezbędny ruch poza kojcem, przynajmniej raz lub dwa 
na dobę. Jestem naocznym świadkiem co to znaczy trzymany pies non-stop w kojcu. Mam 
sąsiada który to robi. Pies od kilku lat nie opuszcza kojca.Próbowałam tym tematem 
zainteresować Straż Miejską, i mimo podjętej interwencji niestety Straż nie ma w rękach aktu 
prawnego, czyli ustawy który daje im możliwość egzekwowania tego typu działań. Pisałam 
również pisma do Panów posłów , działających w komisji d/s ochrony zwierząt , ale 
oczywiście moje pisma pozostały  bez echa . Bo kto, z szacownych posłów będzie się 
zajmował takimi dla nich drobnymi sprawami. 

5) wyrażam absolutne poparcie dla zakazu hodowli i zabijania zwierząt na futra. Mogłabym 
przytoczyć setki argumentów , ale nie ma na to miejsca. Powiem krótko, to świetny biznes 
dla hodowców dlatego tak go bronią ,wielkie cierpienie i okrucieństwo zwierząt oraz wielka 
próżność kupujących te futerka. 

6) wyrażam sprzeciw wobec wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach, cyrk to naprawdę nie 
miejsce dla zwierząt. Każdy myślący człowiek rozumie jaka krzywda spotyka zwierzę i ile 
człowiek zadaje mu bólu aż wyegzekwuje kilka umiejętności u słonia czy tygrysa czy cudnych 
małpek. 

7) wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec prób ograniczania praw organizacją 
prozwierzęcym w przypadku konieczności odebrania “ katom “maltretowanych zwierząt. 
Sama przez całe lata wspieram tylko takie organizacje swoim 1% podatkiem. Organizacje te 
ratują maltretowane zwierzęta, zapewniają im dalszą opiekę. Dzięki tym organizacją 
uratowano setki maltretowanych zwierząt. 



z wyrazami szacunku dla Pań i Panów Senatorów i Pań i Panów Posłów oraz z nadzieją że 
moje opinie przyczynią się do poprawy warunków życia wszystkich zwierząt.  

B. K. 

 


