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Zadbajmy o bezdomne koty 
zbudujmy domki dla  kotów w Cieszynie 
 
Fundacja dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat"  
Ambasador: Maria Juroszek 
 
 
Koty wolno żyjące, które na co dzień widujemy na 
osiedlach, w ogrodach czy w  piwnicach są niezbędnym elementem ekosystemu miejskiego. 
Koty wolno bytujące nie są bezdomne. To zwierzęta dzikie lub półdzikie, których nie należy 
wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im życia. One od urodzenia nie miały właściciela czy 
opiekuna, i nie potrzebują go.  
 
Prawo chroni wolno żyjące koty – należy stworzyć im warunki bytowania przez 
udostępnianie swobodnych i bezpiecznych wejść do piwnic czy zakamarków, stanowiących 
dla nich, w terenie zabudowanym, naturalne schronienia. Często ludzie tego nie robią. 
Chcemy zaangażować lokalną społeczność w opiekę nad kotami wolno żyjącymi, edukować 
dzieci i młodzież, że o takie koty również należy dbać i pomagać im przetrwać złą pogodę w 
ciągu całego roku oraz mrozy w zimie. Zbudujemy 20 kocich domków z trwałych materiałów, 
izolowanych termicznie. Domki te będą malowane przez lokalnych artystów, tak aby 
stanowiły element krajobrazu i dodawały uroku miejscom, gdzie będą się znajdować. Domki 
zostaną rozlokowane we wcześniej wybranych miejscach i dostaną swojego opiekuna czyli 
“kociego karmiciela”. 
 



Krótki film o nadzwyczajnych 
kobietach w Radzie Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego 
 
Soroptymist International Klub w Cieszynie 
Ambasador projektu: Irena French 
 
Naszym celem jest promocja wiedzy o dorobku i zasługach 
kobiet Śląska Cieszyńskiego. Działalność kobiet jest często 
pomijana przez oficjalną historiografię, a przecież historie kobiet nie dotyczą tylko ich 
samych, ale są opisywane na tle dziejów naszej małej ojczyzny. Film wzbogaci spojrzenie na 
lokalną historię. Udział kobiet w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego nie funkcjonuje 
w świadomości lokalnej czy ponadregionalnej, a jest faktem wyjątkowym, wyprzedzającym 
sytuację w Polsce i w Europie. Z tego nie zdajemy sobie często sprawy. Członkinie Rady: 
Zofia Kirkor-Kiedroniowa, Dorota Kuszyńska i Maria Sojkowa podejmowały nowatorskie 
działania społeczne i polityczne i mimo upływu lat nadal są wzorem. 
 
Film udostępniony do użytku bezpłatnie, na wolnej licencji, dotrze do wielu odbiorców, m.in.:  
1. w czasie spotkań promujących lokalną historię, także poza granicami regionu, 
2. w szkołach, uczelniach wyższych, mediach.  
 
 

Ratujmy nietoperze 
Ochrona nietoperzy, naszych nocnych 
sprzymierzeńców w walce z owadami 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik  
w Rudniku 
Ambasador: Grzegorz Sikorski  
 
Będziemy edukować i obalać mity o nietoperzach. 
Chcemy pomóc przyrodzie, wzmacniać zasoby ludzkie oraz pozostawić trwały, dobry wzór 
do naśladowania. Rodzice, szczególnie tatusiowie z dziećmi, będą budować budki lęgowe 
dla nietoperzy. Budki zostaną zamontowane w sprzyjających nietoperzom miejscach. 
Pojedziemy do Leśnego Parku Niespodzianek. Będą wykłady związane z przyrodą i 
ekologią. Poszerzymy horyzonty, a także rozwiniemy wiedzę w z zakresu stolarstwa, 
fotografii, nauk przyrodniczych, a także z umiejętności racjonalnego korzystania z czasu 
wolnego. 
Powstanie 30 budek dla nietoperzy, które zostaną wykonane od podstaw. Nietoperze są 
ważnym ogniwem w skomplikowanym układzie powiązań międzygatunkowych. Oprócz tego, 
że redukują populacje różnych gatunków owadów, same są też pokarmem dla innych 
zwierząt, np. sów. Każda grupa organizmów, także nietoperze, jest niezbędna do sprawnego 
funkcjonowania całego ekosystemu.  


