Milutka Mili szuka miłego domu w Krakowie lub
okolicy
W listopadzie 2013 Mili znalazła bardzo dobry, bliski jej DOM, czuje się w nim doskonale.
Mili trafiła do nas kilka dni temu w wyniku nieoczekiwanego splotu okoliczności: tydzień temu jej pani, emerytka,
nagle zmarła. Sunia trafiłaby do TOZ-u lub schroniska dla bezdomnych zwierząt, a, jak wiadomo, dla psa to nie
ratunek życia, a więzienie.
Wiedząc o tym nie mogłyśmy (mieszkam z siostrą) na to pozwolić. Jest więc u nas a my szukamy pilnie nowego
kochającego właściciela lub właścicielki.
Mili, Milunia (właściwie Mela) jest grzeczną kieszonkową 6-letnią sunią, posiada książeczkę zdrowia, szczepienia i
odrobaczenia robione regularnie, czy jest wysterylizowana, nie wiemy, sprawdziwy to jeszcze u jej weterynarza i
w razie gdyby nie, wysterylizujemy ją na nasz koszt. Posiada ładne szelki i 5-metrową czerwoną smyczkę na
sprężynie. Do jej wyposażenia możemy dodać woreczki na kupki.
Jej właścicielkę widziałam kilka razy w życiu wiele lat temu. Wszystko wskazuje, że swoją sunię traktowała dobrze.
Mili, początkowo nieufna, teraz jest rozkosznym pieskiem najchętniej siedzącym na kolanach i głaskanym
(możecie sobie wyobrazić, jak mi wygodnie pisać z nią na kolanach ;)).
Nie możemy jej zatrzymać. Mamy (z siostrą) już trzy inne zwierzęta z odzysku, psa wyrzuconego z samochodu,
jednego kota z TOZ-u, drugiego ze schroniska. I to jest maksimum naszych możliwości. Jeszcze jeden pies, nawet
najmniejszy, nie wchodzi w grę.
Kto mnie zna, ten wie, że z jednym, Amosem, którego mam już 10 lat, mogłam wielokrotnie podróżować nawet i
do Szwecji, tramwajem, pociągiem, promem... z dwoma to byłoby wykluczone... a muszę mieć w razie czego taką
możliwość.
Dodam, że w schronisku i TOZ-ie przy podpisywaniu umowy o adopcję zostaje się powiadomionym, że ktoś z
pracowników będzie sprawdzał, do jakich warunków trafia zwierzę. Nikt nigdy tego w przypadku naszych kotów
nie zrobił, choć są u nas już kilka lat. Ale my to zrobimy! Nie chcemy pozbywać się kłopotu, chcemy, żeby Mili
miała dobry, kochający ją dom.
Na życzenia dowiezienie Mili w Krakowie lub okolicach jest z naszej strony możliwe.

