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Międzynarodowy Dzień Kota
Sympatycy kiciusiów, kocurów i mruczków obchodzą swoje święto. Już w najbliższą
sobotę, 15 lutego, w punkcie adopcyjno-informacyjnym „Ochota na Kota”
przygotowano atrakcje z myślą nie tylko o kociarzach. Na gości czekają konkursy,
warsztaty i wykłady. W niedzielę koty będzie można bezpłatnie zaczipować.

Międzynarodowy Dzień Kota to nie tylko święto wszystkich właścicieli mruczących

czworonogów. To także okazja, by przypomnieć o losie kotów, które jeszcze nie
znalazły kochającego domu. Dlatego też warszawskie obchody tego dnia odbędą się
w pawilonie adopcyjno-informacyjnym „Ochota na Kota” przy ul. Grójeckiej 79, w
godz. 11.00-15.00. To właśnie tam, od sierpnia 2018 r., mieszkańcy osobiście mogą
poznać koty czekające na nowych właścicieli, a także dowiedzieć się wszystkiego o
procesie adopcji zwierząt z warszawskiego Schroniska „Na Paluchu”. O tym, jak
ważna jest rola punktu „Ochota na Kota” świadczy jego nominacja do tytułu
Kociarza Roku, w plebiscycie miesięcznika Cztery Łapy. W konkursie wciąż można
oddawać głosy.

W sobotę, 15 lutego, poza możliwością spotkania kotów, które na co dzień
mieszkają w pawilonie przygotowano również wyjątkowe atrakcje. Czekać będą
m.in. kiermasz charytatywny, a także zwierzozagadki z upominkami. Dodatkowo
odbędą się wykłady „Jak prawidłowo bawić się z kotem” (o godz. 11.00) oraz
„Prawidłowe żywienie kotów” (o godz. 14.00). Na zajęcia prowadzone przez
behawiorystkę Małgorzatę Nowacką oraz Katarzynę Towalewską i Maję Sieńkowską
z grupy „O kotach merytorycznie” obowiązują zapisy, pod adresem: koty

napaluchu

[dot] waw [dot] pl. Ponadto, w godz. 12.00-14.00, mieszkańcy będą mogli
uczestniczyć w warsztatach robienia zabawek dla kotów.

Dzień później, w niedzielę, 16 lutego, w godz. 13.00-15.00 w „Ochocie na Kota”
prowadzone będzie bezpłatne czipowanie kotów. W akcji elektronicznego
znakowania będą mogły wziąć udział zwierzęta, których właściciele mieszkają w
Warszawie. Warszawiacy do punktu powinni zgłosić się z dowodem osobistym oraz
książeczką zdrowia kota.

Więcej o warszawskich obchodach Międzynarodowego Dnia Kota można znaleźć na
stronie internetowej oraz profilu na Facebooku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie.
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