
 

 

 
 
 
KG: Skąd pojawił się pomysł na niesienie pomocy dla Kirgistanu? 
Dlaczego się w to zaangażowałaś i dlaczego akurat temat 
bezdomnych psów? 
KF: Powodów jest kilka. Oboje z 
mężem jesteśmy lekarzami 
weterynarii i w ramach pracy w 
lecznicy od 20 lat mój mąż 
współpracuje z różnymi fundacjami i 
samorządami na rzecz kontroli 
populacji psów i kotów w Polsce. Z 
kolei od 2011 roku prowadzi akcję 
mobilnych sterylizacji. Polega to na 
tym, że najpierw wolontariusze 
pracują na wsiach, gdzie nie ma 
dostępu do lecznicy weterynaryjnej i 
decydują, które zwierzaki będą 
zakwalifikowane do programu. 
Następnie przyjeżdża samochód, 
który jest w pełni wyposażoną salą 
operacyjną, czyli jakby mobilna 
lecznica i operowane są te najbardziej 
biedne zwierzęta, które pewnie nigdy 
nie zobaczyłyby nawet lekarza 
weterynarii. Wszystko oczywiście w 
ramach zarejestrowanego zakładu 
leczniczego dla zwierząt. Mobilna sala zabiegowa jest jedynie 
uzupełnieniem wyposażenia przychodni weterynaryjnej, która 
umożliwia świadczenie usług weterynaryjnych w terenie. Drugą rzeczą 
poza długim rysem historycznym w doświadczeniu na rzecz sterylizacji 
jest to, że staramy się zawsze na wakacje wybierać dla nas kraje 
egzotyczne ale w zakresie dostępu samochodem i wybieramy kraje typu 
Albania, Czarnogóra, Ukraina, Rumunia, Bułgaria czy Maroko. W tych 
wszystkich krajach nie wybierając wycieczki all inclusive widzisz 
znacznie większe niż w Polsce, ilości wałęsających się psów, 
szczeniaków, ciężarnych, dorosłych. W Polsce jest ten temat jako tako 
już zabezpieczony.  
 
A Kirgistan dlatego, że zawsze chcieliśmy jechać do Azji centralnej i 
natrafiłam któregoś razu w sieci na petycję dużej fundacji pro 
zwierzęcej, kierowanej do władz Kirgistanu o zaprzestaniu odstrzałom 
psów. Przez tę petycję zainteresowałam się innymi niż sterylizacja 
metodami kontroli populacji psów i to do czego doszłam, to dosyć 
przerażające informacje, że tylko niewielka część świata w sposób 
humanitarny kontroluje populację psów i kotów. W wielu krajach Azji, 
Ameryki Południowej czy Afryki kontrola populacji odbywa się właśnie 
poprzez odstrzał, trucie, co było np. bardzo popularne na Ukrainie przed 
Euro 2012 i to się po prostu dzieje. Niestety za tą petycją nie poszło nic  
 
 



 

 

 
 
 
więcej poza podpisami. Połączyliśmy więc kropki i postanowiliśmy, że 
w ramach naszego urlopu pojedziemy do Kirgistanu i postaramy się 
jakoś pomóc. Wybraliśmy też Kirgistan dlatego, że jest mały, ma jedynie 
6 mln mieszkańców i jakiekolwiek działania przyniosą szybsze efekty 
niż w dużym kraju. Dodatkowo, udało nam się nawiązać kontakty z Izbą 
Lekarsko Weterynaryjną w Kirgistanie, więc to co robimy, robimy 
zawsze w pełni poszanowania dla lokalnego prawa i kultury. My nie 
chcemy działać tak, jak robi wiele fundacji, że wpada grupa ludzi na 
miesiąc czasu, jest akcja, operujemy wszystko, co nam się nawinie pod 
nóż i wracamy do domu. By coś się naprawdę zmieniło, to musi być 
zmiana u samej podstawy, zmiana tam, na miejscu, nie tylko krótka 
wizyta fundacji . Zaproponowaliśmy Izbie Lekarsko Weterynaryjnej, że 
przyjedziemy, pokażemy metody sterylizacji, które my na co dzień 
stosujemy. Naszym celem jest nauka lekarzy w Kirgistanie oraz 
wykształcenie tam kilku, kilkunastu lekarzy, którzy będą w stanie tę 
wiedzę przekazać dalej. My możemy tam pojechać jedynie raz w roku 
w ramach wakacji, a działania powinny być całoroczne. Mamy już kilku 
takich lekarzy w roli lokalnych liderów. Dodatkowo, staramy się 
zapraszać 1-2 lekarzy do nas na praktyki do Polski. 
 
KG: Czytałam o tych praktykach na stronie Waszej Fundacji. Jest 
to kolejna inicjatywa. Czym się kierujecie wybierając lekarzy? 
KF: W wyborze pomaga nam Kirgiska Izba Lekarsko Weterynaryjna 
VETPALATA. Postawiliśmy sobie też za cel, że co roku będziemy 
odwiedzać inny region Kirgistanu. Te regiony wskazuje także Izba. 
Informują na swojej stronie lekarzy, że takie działania z naszym 
udziałem są podejmowane. Są również głównym organizatorem 
wydarzeń i zapewniają nam na miejscu transport, spanie i wyżywienie. 
Mamy jednak zawsze pewne preferencje jak chociażby to, że kandydaci 
na praktyki muszą znać przynajmniej język rosyjski, bo to też nie jest 
takie oczywiste. 
 
KG: Patrząc na to, co 
mówisz obecność Izby 
Lekarsko Weterynaryjnej 
wskazywałaby na 
szkolnictwo wyższe w 
tym zakresie. Sterylizacja 
jest jednym z prostszych 
zabiegów, więc skoro nie 
znają podstaw, to na 
jakim poziomie jest w 
Kirgistanie w ogóle 
edukacja lekarzy 
weterynarii? 
KF: Myślę, że możemy postawić tezę, że mniej więcej na takim jak była 
u nas z 30 lat temu. Na uczelni są grupy studentów mówiących po  
 
 



 

 

 
 
 
 
rosyjsku i kirgisku, przy czym podręczniki są prawie wyłącznie po 
rosyjsku. Grupy kirgiskie mają więc bardzo ograniczony dostęp do 
książek. Na tyle na ile się dowiadywaliśmy, niewiele jest na studiach 
przedmiotów dotyczących psów i kotów, a jeśli już są to bardzo 
podstawowe. Jest zatem bardzo dużo do zrobienia.  
 
KG: Czy myśleliście w związku z tym o tym, aby organizować, 
nawet w formie zajęć dodatkowych online, wykłady dla 
tamtejszych studentów, aby te osoby, które aktualnie  się uczą 
zawodu, mogły tą wiedzę zdobywać na bieżąco? 
KF: W tym momencie jeszcze o tym nie myśleliśmy. W 2018 roku gdy 
pojechaliśmy do Kirgistanu po raz pierwszy, zrozumieliśmy jaka jest 
przyczyna, że w Kirgistanie prowadzi się odstrzał psów. Dla nas wydaje 
się to okrutne i mało humanitarne ale Kirgistan boryka się z problemem 
dużo poważniejszym, z problemem znacznie większej niż w Europie 
częstotliwości występowania chorób odzwierzęcych u ludzi. Mam na 
myśli np. wściekliznę, gdzie w Polsce są to pojedyncze przypadki u 
zwierząt a w Kirgistanie nadal pojawiają się przypadki u ludzi. Drugą, 
niestety bardzo częstą chorobą jest echinokokoza, czyli tasiemiec, który 
u psa jest stosunkowo łatwy do wyleczenia z użyciem tabletek czy 
zastrzyków, a u człowieka, który jest dla tasiemca żywicielem 
pośrednim, zmiany rozwijają się np. w wątrobie czy płucach. Choroba 
nieleczona prowadzi do śmierci. W Polsce na około 40 mln 
mieszkańców notuje się rocznie 60-80 przypadków, a w Kirgistanie, 
gdzie dostęp do lekarzy jest dużo trudniejszy, jest to ponad 1000 
hospitalizacji rocznie (przypomnijmy, że Kirgistan liczy niespełna 6 mln 
mieszkańców). W Polsce przyczyną są głównie zjedzone dzikorosnące 
jagody czy inne niemyte, zanieczyszczone odchodami lisów  owoce. W 
Kirgistanie głównym źródłem zarażenia człowieka są psy, wydalające 
formy inwazyjne tasiemca wraz z kałem. 
 
KG: Czy mogłabyś rozwinąć ten wątek? Dlaczego akurat psy? 
KF: Psy w Kirgistanie żyją na nieco innym poziomie i z racji tego, że jest 
to kraj muzułmański nie są tak blisko ludzi jak u nas. Pies jest bardziej 
obok człowieka i pracuje dla człowieka np. jako psy pasterskie. Psów 
prawie nikt tam nie odrobacza, więc pies wydala kał z jajami tasiemca, 
dzieci się bawią, nie myją rąk, piją wodę z rzeki. W Kirgistanie , poza 
miastami jest także problem z dostępem do bieżącej wody. Musimy 
pamiętać, że wiele osób żyje tam nadal w jurtach. Jest jednak szereg 
prostych zasad, które mogą przed tym uchronić. 
 
KG: Wiem, że wpadliście na pomysł „toreb edukacyjnych”. Czy to 
właśnie na nich nadrukowaliście te zasady? 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
KF: Tak. To kolejna rzecz, o którą rozszerzyliśmy swoje działania jak 
zrozumieliśmy co jest przyczyną odstrzałów, że oni po prostu chronią 
swoich mieszkańców. Kirgistan jest jednym z najbiedniejszych krajów w 
regionie, bodajże 6tym na liście o najniższym wynagrodzeniu na 

mieszkańca na świecie, trudno 
więc wymagać by przeznaczał 
znaczne kwoty na utrzymywanie 
psów w schroniskach. Psy mają 
też małą szansę na adopcję w 
kraju muzułmańskim. To, co my 
proponujemy to sterylizacja, 
kolczykowanie, zaszczepienie 
psów przed wścieklizną, 
odrobaczenie, edukacja 
dzieciaków w szkołach o 
podstawach higieny. W tym 
roku, drugi rok z rzędu 
zaangażowany w nasz projekt 
jest dr Nurdin Satarov, kirgiski 
lekarz medycyny, który 
przeprowadza przesiewowe 
badania usg wątroby w celu 
wykrycia echinokokozy. Jeździ 
po szkołach i bada dzieciaki.  

 
KG: Chcę zapytać o efekty tych badań. Czy jesteście w stanie 
zobaczyć już zmiany w statystykach po tych dwóch latach? 
KF: Jeszcze jest za szybko. Potrzebne nam są większe fundusze niż 
jesteśmy w stanie zdobyć jako fundacja. My dajemy im pewną wiedzę i 
rozwiązania ale takie działania dające realne efekty będą już musiały 
wychodzić ze strony władz Kirgistanu. Zmieniło się jednak dużo. 
Zawsze jak jesteśmy jest organizowana konferencja dla lokalnych 
lekarzy, władz, przychodzą też dyrektorzy szkół. Opowiadamy co 
robimy, odbywają się wykłady dla osób z Kirgistanu nt. echinokokozy. 
W 2018 roku jak zaczynaliśmy opowiadać o sterylizacji, to był szum na 
sali, mało osób było zainteresowanych tym tematem, co więcej, lekarze 
zgłaszali, że odstrzelono 80% psów w ich regionie i nie ma problemu, 
więc szybciej, łatwiej i taniej jest odstrzelić niż robić sterylizację. 
Zorientowali się jednak, że raptem coś zaczęło im zabijać konie i owce. 
Uświadomiliśmy ich, że natura nie znosi próżni i w to miejsce weszły 
wilki, które też roznoszą te same choroby, więc sytuacja zbytnio się nie 
poprawiła. Za drugim razem jak byliśmy w 2019 roku już mówili ok, 
sterylizacja fajnie ale jak to robić, skąd brać fundusze, może coś trzeba 
zmienić w prawie. Pierwszym razem jak byliśmy tematem tabu były leki 
do znieczulenia. Za drugim razem już mogliśmy otwarcie o tym mówić. 
Mamy na to także zgodę ich Ministra Zdrowia, bo tam często leki, które 
u nas są dozwolone, są nielegalne. 
 



 

 

 
 
 
 
KG: Jaką widzisz szansę na zmianę sytuacji z dostępem do leków, 
to jednak ważna kwestia przy przeprowadzeniu operacji? 
KF: W 2021 roku towarzyszył nam w projekcie Prezes Lokalnego 
Stowarzyszenia Weterynarii i jednocześnie brat Wicepremiera, który 
oficjalnie na konferencji powiedział, że dopilnuje, aby rozpoczęły się 
prace nad legalizacją tych leków. Także progres jest. 
 
KG: Kirgistan to nie jedyna Wasza inicjatywa, skąd na to bierzecie 
czas? 
KF: Na pytanie co cię ładuje powiem, że nasze akumulatory ładuje 
właśnie to, co robimy. Mamy poczucie, że pomoc i wiedze, którą kiedyś 
ktoś nam dał, my możemy się teraz podzielić. 
 
KG: Wspominacie też na stronie o pomyśle „wioski edukacyjnej”. 
Czy mogłabyś przybliżyć nam ten temat? 
KF: Tak, myślimy o rozszerzeniu działań, aby rozszerzyć edukację w 
Kirgistanie i sprawić, że projekt będzie żył nawet jak nas tam nie będzie 
w ciągu roku. Myśleliśmy o sfinansowaniu 2 samochodów, które cały 
rok jeździłyby po Kirgistanie, gdzie jeden byłby mobilną salą operacyjną 
do sterylizacji psów oraz prowadzenia szkoleń dla lekarzy. A drugi byłby 
dla dzieciaków, gdzie lekarz z aparatem usg odwiedzałby szkoły, 
edukował dzieci, rozdawał torby edukacyjne i prowadził badania 
przesiewowe. Choroba wcześnie wykryta daje się wyleczyć 
farmakologicznie. Później możliwe jest operacyjne usunięcie 
zmienionych fragmentów wątroby, w zaawansowanym stadium ratuje 
nas jedynie przeszczep a w Kirgistanie nie ma praktycznie wcale 
transplantologii. Naszym marzeniem są fundusze na te samochody i 
wizyty raz do roku, aby to monitorować i wspierać ale aby już to żyło 
własnym życiem. 
 
KG: A gdyby się okazało, że są inne osoby z obszaru weterynarii, 
które chciałyby współpracować, aby udało się szybciej pewne 
rzeczy zorganizować, to czy jesteście na to otwarci? 
KF: Skala na jakiej teraz pracujemy, na 5 osób naszego zespołu jest 
taka, że przy obecnych funduszach dajemy sobie radę ale gdyby udało 
nam się pozyskać więcej funduszy, to jak najbardziej tak, dodatkowe 
osoby by się przydały. Chcemy jednak z zasady jak najbardziej opierać 
się na stronie kirgiskiej, aby przy kolejnym szkoleniu towarzyszył nam 
już lekarz lokalny i on szkolił kolejnych, ponieważ przylot kolejnych osób 
z Polski generuje po prostu duże koszty, a zmiany najbardziej potrzebne 
są tam, na miejscu. 
 
KG: A jak wygląda komunikacja, w jakim języku się 
porozumiewacie? 
KF: Komunikacja nie jest łatwa. W trzech językach (uśmiech). Wspiera 
nas koleżanka z Kirgisjiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, Gulshan, która 
mówi po rosyjsku, kirgisku i angielsku. Drugą osobą jest Agnieszka z 
Kazachstanu, która wspiera Polonię i mówi po polsku i rosyjsku. Trzecia  



 

 

 
 
 
jest Asel, która mówi po polsku i kirgisku, jest Kirgijką ale przez sympatię 
do Polski i podczas współpracy z Polonią nauczyła się języka polskiego. 
W niektórych regionach mało kto mówi po rosyjsku, wtedy potrzebny 
jest tłumacz języka kirgiskiego. 
 
KG: Czy w ramach praktyk jest szansa za zaproszenie więcej niż 2 
lekarzy do Polski, aby inny lekarz wterynarii też ich przeszkolił? 
KF: Jeżeli uda nam się zdobyć szersze fundusze, to tak. Sama kwestia 
kupna biletu lotniczego to około 2500 zł od jednej osoby + koszty 
zakwaterowania, koszty wiz. Jak przyjeżdżają lekarze do nas, to 
staramy się umieszczać ich w naszych domach czy u naszych 
przyjaciół. Tak samo jest gdy jedziemy do Kirgistanu. By ograniczać 
koszty, ale i lepiej poznawać kulturę i być po prostu bliżej często śpimy 
w prywatnych domach. Także, dużo zależy od funduszy.  
 
KG: A jak do tej pory udaje Wam się pozyskiwać te fundusze? Czy 
są to datki prywatne, czy są jakieś fundusze z UE? Czy to jest nie 
możliwe dla kraju spoza UE? 
KF: Często są to osoby prywatne, zbiórki w serwisach, organizowane 
bazarki, z których zysk idzie na fundację, zgłaszamy się też do firm ale 
głównie tych, które dystrybuują środki czy sprzęt potrzebny nam w 
Kirgistanie. Nasza firma (Medivet/Covetrus) także wspiera te działania. 
Zwracaliśmy się do firm m.in. o używane aparaty usg, aby kolejny lekarz 
mógł prowadzić zabiegi. Czasem są to więc środki materialne, sprzęt a 
czasem także atrakcyjna finansowo oferta sprzedaży pewnych 
materiałów, lecz również poprzez wiedzę i ekspertów. Każda pomoc jest 
ważna. 
 
KG: A co jest teraz Waszym priorytetem, jakie wsparcie jest 
obecnie najbardziej potrzebne? 
KF: Tłumaczenia tekstów, prace graficzne do przygotowania materiałów 
na stronę, to też by nas wsparło, chęć pomocy, zaangażowania się. 
Pracujemy teraz nad znalezieniem sposobu finansowania dodatkowych 
badań dla dzieci skierowanych na leczenie w Kirgistanie. Mieliśmy teraz 
taką sytuację, że w jednej ze szkół na 200 przebadanych dzieciaków 
zaawansowana choroba została stwierdzona u trójki dzieci. Dla takiej 
rodziny operacja to duży wydatek. Choć sama operacja jest 
finansowana przez państwo to dochodzą dodatkowe badania np. 
tomograficzne, które już są płatne, niezbędne przejechanie wielu 
kilometrów do stolicy, gdzie możliwe jest leczenie. Koszty te często 
przekraczają możliwości rodziny i wtedy są dramaty. Szukamy więc 
fundacji czy też możliwości założenia fundacji na miejscu, która 
mogłaby zbierać fundusze na opłacenie tych dodatkowych kosztów 
leczenia dla dzieci zdiagnozowanych z echinokokozą. To kolejne 
potężne przedsięwzięcie ale myślę, że się uda, bo ludzi dobrej woli jest 
dużo. Wierzymy, że uda nam się zmobilizować kolegów z Kirgistanu, 
aby byli bardziej samodzielni we wszystkim co im pokazujemy. My nie 
narzucamy naszych pomysł ale wierzymy, że jeżeli skorzystają z nich, 
to uzyskają efekty, bo poprawa stanu zdrowia społeczeństwa jest  



 

 

 
 
 
bardzo ważna.  Po operacji około pół trwa rekonwalescencja. To 
generuje kolejne koszty także dla państwa, więc im bardziej zadbamy o 
profilaktykę, tym szybciej będą widoczne efekty zdrowotne i 
ograniczenie kosztów. 
 
KG: Jakie są objawy tej choroby, bo wiele osób pewnie tego nie 
wie. Jak człowiek może zauważyć, że coś jest nie tak? Nam pewnie 
też zdarzy się zerwać jagody w lesie czy nie umyć rąk po zabawie 
z psem, a być może nie mamy świadomości zagrożenia. 
KF: Problem z tą chorobą jest taki, że ona latami może nie dawać 
objawów a gdy już coś czujemy, to jest to bardzo zaawansowane 
stadium. Dzieciaki zdiagnozowane podczas naszego pobytu nie 
odróżniały się fizycznie od innych dzieci. To były dzieciaki w wieku około 
8-10 lat one nie wyglądały na chore, zachowywały się zupełnie 
normalnie. Prawdopodobnie miewały bóle brzucha, ale na podstawie 
samej obserwacji ich zachowania nie sposób było je wychwycić. Bardzo 
ważna jest profilaktyka i edukacja. W Polsce działania w tym zakresie 
prowadzi m.in. ESCCAP Polska, będące Stowarzyszeniem, które działa 
pod egidą ESCCAP (Europejska Rada ds. Parazytoz Zwierząt 
Towarzyszących).  ESCCAP Polska przygotowuje polskojęzyczne 
wersje przewodników dla lekarzy weterynarii oraz ulotki na temat 
zwalczania pasożytów dla właścicieli zwierząt. Każdy może wejść na 
ich stronę internetową, doczytać, pobrać ulotkę.  
 
KG: Czy jeżeli w Polsce nie mamy aż takich problemów z dzikimi 
zwierzętami czy higieną, to nam to też jakoś jeszcze zagraża? 
KF: Zagraża zawsze. Natomiast, to że mamy na przykład dostęp do 
czystej wody pitnej, a tym samym łatwiej nam zachować podstawowe 
zasady higieny, trochę nas chroni. Warto jednak pamiętać o regularnym 
odrobaczaniu swojego psa i kota. Choroby, które są przenoszone przez 
zwierzęta mają swoją specyfikę geograficzną, więc warto o tym 
poczytać. 
  
KG: Odbiegając trochę o tematu Kirgistanu, otrzymaliście też 
zaproszenie od Dziekana Wydziału Weterynarii Połtawskiej 
Państwowej Akademii Rolniczej. Jak tutaj miałaby wyglądać ta 
współpraca? 
KF: Zgadza się. Współpraca rozpoczęła się od koleżanki Oksany 
Bublyk, która pomagała nam językowo w trakcie wizyt Kirgizów w 
Polsce dzięki znajomości j. rosyjskiego. Oksana studiowała na Ukrainie 
i pomyślała, że robimy fajne rzeczy, więc może moglibyśmy także coś 
zrobić dla Ukrainy. W 2019 roku byliśmy na wykładach dla studentów, 
zrobiliśmy pokazowe sterylizacje oraz szkolenia dla pracowników 
wydziału oraz studentów, oczywiście z technik sterylizacji psów i kotów. 
W efekcie naszej wizyty udało nam się uruchomić nowy przedmiot na 
uczelni, „ultrasonografia weterynaryjna”. Dzięki wsparciu Fundacji 
Mocni Na Starcie i firmy Miro udało się przekazać 3 aparaty usg na 
wydział. Kilka dni temu wróciłam z wyjazdu z Połtawy podczas którego 
miałam przyjemność wygłosić krótki wykład na temat naszej współpracy  



 

 

 
 
 
polsko-kirgiskiej. Wydział organizował konferencję kariologiczną z 
udziałem naszej polskiej p. prof. Urszuli Pasławskiej i p. dr Roberta 
Pasławskiego. Jest to dalsze pokłosie naszej współpracy. Te aparaty, 
które wysłaliśmy mają też sondy do badania kardiologicznego. Pierwszy 
raz tak specjalistyczna konferencja powiązana z warsztatami odbywa 
się w tym miejscu. 
 
KG: Ale czy to oznacza, że sytuacja weterynaryjna i poziom wiedzy 
na Ukrainie w tym zakresie jest podobnie jak w Kirgistanie lata 
doświadczeń od Polski? 
KF: Zależy gdzie. Tam jest bardziej zróżnicowany poziom. My lecimy 
jednak na wydział, gdzie te wyzwania są duże. Połtawa mieści się na 
wschodzie Ukrainy, stamtąd jest już tylko 400km do Doniecka, czyli 
strefy wojny. 
 
KG: Pozostaje pytanie, co dalej? Czy na tym stajecie czy powstają 
już kolejne pomysły? 
KF: Dostaliśmy zaproszenie do Tadżykistaniu oraz Uzbekistanu. 
Obiecujemy, że do Kirgistanu będziemy latać tak długo aż sytuacja się 
nie ustabilizuje ale już działając w tamtym regionie liczymy na to, że 
będziemy posiłkować się lekarzami z Kirgistanu i ta współpraca pójdzie 
jak domino, a za 10 lat Kirgistan będzie wzorcowym krajem w regionie 
jeżeli chodzi o sposób zabezpieczania ludzi i radzenia sobie ze 
zwierzętami bezdomnymi. Kirgistan podpisał też zobowiązanie 
względem Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, że do 2030 roku 
dostosuje standardy postępowania ze zwierzętami do światowych 
standardów humanitarnych. Pracujemy nad tym, aby szybko można 
było wyznaczyć region pilotażowy, w którym zostanie całkowicie 
zakazany odstrzał zwierząt i będą odbywały się intensywne sterylizacje. 
 
KG: Brzmi to wszystko bardzo interesująco. Dużo już zrobiliście. 
Czy chciałabyś coś jeszcze dodać dla osób, które przeczytają ten 
wywiad, co jest dla Ciebie szczególnie ważne? 
 
KF: Może to, abyśmy naprawdę doceniali to gdzie żyjemy i w jakich 
warunkach, bo to jest ogromne szczęście, że mamy dach nad głową, 
ciepłą wodę, ogrzewanie. Życie w Kirgistanie jest trudniejsze.  
 
 
 
KG: Dziękuję Ci za ciekawą rozmowę.  
 
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działania Fundacji 
zapraszamy na stronę http://www.veterinaryfoundation.eu/pl/  i na 
Facebook 
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