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Koteria dachowce zoperuje za darmo
Natalia Bet 01-07-2009, ostatnia aktualizacja 01-07-2009 22:19

Z Urszulą Plutą, szefową fundacji dla zwierząt Argos rozmawiała Natalia Bet.
Koteria to jedyna lecznica w Warszawie, która za darmo
sterylizuje i kastruje bezdomne koty. Jest zainteresowanie
mieszkańców?
Urszula Pluta, szefowa fundacji dla zwierząt Argos : Do
maja non stop wykonywaliśmy zabiegi. Wszystkie klatki mieliśmy
zajęte. A wczoraj zrobiliśmy 500. operację.
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Zajmujecie się tylko dachowcami z ulicy?

+zobacz więcej

Jeśli ktoś ma problem z chorym psem czy kotem i nie stać go na
leczenie, to nie odmawiamy pomocy. Po to są środki, które

otrzymaliśmy od miasta.
A ile?

Ponad 60 tys. złotych. Wcześniej musieliśmy orga-nizować zbiórki pieniędzy.
Kiedy najlepiej zdecydować się na zoperowanie kota? Lato to dobry okres na trzebienie
kotów. Nie ma sensu czekać do ich marcowych zalotów. I kolejki będą wtedy większe.
Z której części Warszawy macie najwięcej pacjentów?
Dopiero rozpoczęliśmy prowadzenie ewidencji. Próbujemy zorientować się, z których dzielnic
kotów jest najwięcej.
Czy za pośrednictwem Koterii można przygarnąć zwierzaka?
Tak. W tej chwili mamy Rudaska do oddania w dobre ręce. Jest po przejściach, nie ma zębów,
leczymy mu egzemę skórną, ale to uroczy zwierzak. Uwielbia się przytulać. Czasami ludzie
przynoszą do nas małe kotki. Ze znalezieniem dla nich domu nie ma problemu. Gorzej ze
starszymi zwierzakami.
Zdjęcia zwierzaków do adopcji na www.koteria.org.pl
Życie Warszawy
Pożyczki dla MiŚP
pożyczki

Odnawialna Linia Kredytowa. Dogodne warunki dla Twojej Firmy

Brakuje gotówki? Weź Max Pożyczkę. Rata już od 44 złotych miesięcznie!

Kredyt hipoteczny

Wybierz kredyt najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb!

Adkontekst

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej
rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo
na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z
naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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