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Kto przygarnie Zośkę?
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Dziś razem ze Stowarzyszeniem AS poszukujemy nowego domu dla pięknej i sympatycznej
Zośki. To zdrowa kotka, która cierpliwie czeka na nowego właściciela. Jak jest jej historia?
Mamy również dla Państwa specjalne podziękowania od Stowarzyszenia AS, od których
zaczniemy. Stowarzyszenie pragnie podziękować również naszym czytelnikom i tym, którzy
przygarnęli psy lub koty znajdujące się pod opieką AS-a.

"W 2021 roku spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i pomocą wielu ludzi dobrej woli, którzy wsparli nas
w walce o dobro zwierząt. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość, którą od
Państwa otrzymaliśmy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy wpłacony grosz, za każde dobre słowo, za
każdą pomoc, którą otrzymaliśmy, a która uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których
możemy liczyć. Szczególne podziękowania za fantastyczną współpracę i pomoc kierujemy do lekarzy

weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej Anna i Zbigniew Blimke w Ustroniu oraz Przychodni
Weterynaryjnej Ramisz & Ramisz w Cieszynie. Dziękujemy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w
Cieszynie za wsparcie naszych działań. A także dziękujemy całej rzeszy naszych darczyńców, dzięki którym
możemy działać i udzielać pomocy potrzebującym zwierzętom. Dziękujemy za rok 2021, mamy nadzieję,
że będziecie z Nami w 2022 roku ".
A teraz garść informacji o kotce, która potrzebuje pomocy. "Zosia musi opuścić lecznicę weterynaryjną i marzymy,
żeby pojechała prosto do domu, nie do kociarni" - mówią wolontariuszki. Kotka Zosia ma 1,5 roku, uległa
wypadkowi komunikacyjnemu i została mocno poraniona. Na szczęście leczenie przyniosło skutek i obecnie kotka
jest w bardzo dobrym stanie. Ponadto jest już wysterylizowana, zaszczepiona i odrobaczona.
Zosia na pewno odwdzięczy się za przygarnięcie swoją ogromną, kocia miłością. Jest bardzo ładna, co mogą
Państwo zobaczyć na zdjęciach. W jej oczach jest wiara w człowieka, który ją przytuli i przygarnie. Komu się podoba?
Kto może jej oferować domowy kąt?
Zośka jest bardzo sympatyczna i przyjazna w kontaktach z ludźmi, choć początkowo boi się, więc trzeba jej dać
trochę czasu na przyzwyczajenie się do nowego środowiska. Nie obawia się psów, ale nie przepada za innymi
kotami, dlatego szukamy dla niej domu bez kotów. Kontakt w sprawie przygarnięcia Zośki - Stowarzyszenie AS Alicja tel /SMS 606- 911- 687.
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