










Historia schroniska
Początki bydgoskiego schroniska dla zwierząt to kilka drewnianych bud na placyku przy ulicy Koro-

nowskiej, pełnym błota, oraz psich odchodów. Zwierzęta uwiązane na ciężkich, metalowych łańcuchach.
Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku rozpoczęto budowę nowego schroniska przy ulicy Grunwaldz-

kiej. Schronisko finansowane było i prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, z czasem 
budżet miejski przejął utrzymanie obiektu. Początkowo Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy przy  
ul. Grunwaldzkiej to barak i sześć boksów dla psów. W roku 1986 została zatrudniona na stanowisku 
kierownika placówki Izabella Szolginia, absolwentka bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej, posia-
dająca doświadczenie zawodowe w Instytucie Weterynarii. Ta energiczna osoba postawiła sobie bardzo 
ambitny cel – uczynić z ubogiej placówki miejsce, w którym obok opieki nad czworonogami prowadzo-
na będzie edukacja humanitarna. Urządzono boksy dla psów z wybiegami zewnętrznymi, które łatwo 
było czyścić i dezynfekować. Zaczął działać gabinet weterynaryjny, gdzie zaczęto wykonywać steryliza-
cje podopiecznych.

Nowo zatrudniana załoga zaczęła przechodzić liczne szkolenia. Wprowadzono systemy opieki, gdzie 
odnotowuje się zabiegi profilaktyczne i lecznicze, a także przygotowuje zwierzęta do adopcji. Dzisiaj 
bydgoskie schronisko to jednostka budżetowa miasta, które  dzięki  staraniom władz miejskich zostało 
w 2019 roku rozbudowane. W nowo wybudowanym obiekcie znajduje  się sala edukacyjna na ponad 60 
miejsc, w którym zorganizowano Centrum Edukacji Humanitarnej „Istota”, gabinet lekarski, sala opera-
cyjna, szpitalik dla zwierząt, salon kosmetyczny, a także pralnia i suszarnia.

Przy schronisku działa Wolontariacki Klub Przyjaciół Schroniska, który liczy około 200 członków.
Wolontariusze systematycznie odwiedzają zwierzęcych pensjonariuszy, przeprowadzają zabiegi hi-

gieniczno-pielęgnacyjne, zabierają psy na spacery, bawią się z kotami. Nieprzerwanie od 10 lat działa 
„Lira” pozytywne szkolenie psów schroniskowych polegające na ich socjalizowaniu: uczeniu chodzenia 
na smyczy, wykonywania prostych poleceń, towarzyszenia swojemu opiekunowi.

Schronisko organizuje  szereg akcji i wydarzeń skierowanych do różnych środowisk o charakterze: 
edukacyjnym, rekreacyjnym, integracyjnym. Docieramy do dzieci, młodzieży, dorosłych, a także senio-
rów i osób niepełnosprawnych. 

Od lat bydgoskie schronisko wspierane jest przez licznych i szczodrych sponsorów: Międzygminny 
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów „ProNatura”, sieć sklepów zoologicznych „Moby Dick”, Hurtow-
nia Zoologiczna „Dingo”, Cukiernia „Sowa” oraz wielu, bardzo wielu mieszkańców naszego miasta i oko-
lic, którym los schroniskowych zwierząt nie jest obojętny.

Edukacja humanitarna zmienia ludzi na lepszych wobec zwierząt, co przenosi się jednoznacznie  
na ich stosunek do ludzi.

W schronisku znajduje się siedziba OTOZ Animals Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, dzięki czemu 
wydajemy rocznie ponad 700 talonów na sterylizację, budki, oraz karmę dla kotów wolno żyjących.






















































































































































































