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Koty w Uranii
Kocie pi´knoÊci wszelkich ras mo˝na
oglàdaç na Mi´dzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych.
ilkaset kocurów,
kotek i kociaków
mo˝na od wczoraj oglàdaç w
Uranii. Odbywa
si´ tam Mi´dzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych. —
Przyjechali hodowcy z Polski,
Czech, Litwy i ¸otwy — wylicza Ewa Brzozowska-Szymanek, komisarz wystawy. — W
zasadzie mamy dwie wystawy, które odbywajà si´ dzieƒ
po dniu. To istotne dla hodowców, bo za ka˝dym razem
koty oceniajà inne sk∏ady s´dziowskie.
W sumie na wystawie jest
oko∏o trzystu kotów. A wÊród
nich — doÊç nietypowe rasowce. Na przyk∏ad bezw∏ose
(!) sfinksy. To rasa, która powsta∏a w wyniku samoistnej
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mutacji kanadyjskiego kota
domowego. Dla odmiany,
ragdoll jest rasà sztucznie
stworzonà przez amerykaƒskich hodowców. — JeÊli odpowiednio weêmie si´ je na
r´ce, rozluêniajà mi´Ênie i
„zwieszajà” si´ jak szmaciane
lalki — mówi Joanna Ziemiƒska-Walter, hodowca kotów z
Olsztyna. — I tyle w∏aÊnie
znaczy ich nazwa, ragdoll.
Pani Joanna wystawia pi´ç kotów: dwa ragdolle i trzy norweskie leÊne, pochodzàce
bezpoÊrednio od dzikich kotów. Jak mówi, nie przygotowuje ich specjalnie do wystawy. — Kàpi´ je tylko w specjalnych szamponach dostosowanych do rodzaju sierÊci,
a potem czesz´. Jeden z moich
norwegów jest bia∏y. Jego
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trzeba szczególnie dobrze
„wypraç“ — ˝artuje pani Joanna. Na wystawie b´dà wybory najpi´kniejszego kota,
Miss, Misterów i Baby Foto.
B´dzie te˝ pocz´stunek przygotowany przez sponsorów.
— Chcemy tak˝e wesprzeç
zwierzaki z olsztyƒskiego
Schroniska dla Zwierzàt —
dodaje Ewa Brzozowska-Szymanek. — B´dziemy zbieraç
pieniàdze, karm´ i koce. Bardzo prosimy olsztyniaków o
wsparcie.
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Maine Coone „Laman“

z LIDZBARKA WARMI¡SKIEGO
we wrzeÊniu spodziewa si´ kociàt
kontakt: 89/767-11-92
www.goska.o-k.com.pl
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Sklep Zoologiczno-W´dkarski

SKALAR
ZAPRASZA
Oferujemy du˝y wybór
- ptaków - zwierzàt
- ryb akwariowych - pokarmy
- akcesoria dla zwierzàt
- artyku∏y w´dkarskie
dowóz GRATIS
KSERO
pn.-pt. 10.00-19.00, sb. 6.00-16.00

Olsztyn, ul. Hanowskiego 5
tel. 541-62-09

Zapraszamy pn.-pt. 10.00-18.00, sb. 10.00-14.00
232707oxbx-a -M

HODOWLA
PSÓW
*owczarki niemieckie d∏ugow∏ose
*cocer spaniel angielski
*amstaff *buldo˝ki francuskie
*bernardyny *dogo argentino
*siberian husky

● DOWÓZ
tel. 89/718-28-46, 604-840-434
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WSZYSTKO
DLA
ZWIERZÑT I...?
Olsztyn, ul. Sk∏odowskiej 4
tel. (089) 527-30-33
kom. 0605 687 929
Zapraszamy od poniedzia∏ku
do piàtku w godz. 10.00-17.00
sob. 10.00-14.00

ul. Âwierkowa 37, Olsztyn
tel. 089 523 74 31
kom. 0 696 330 160
www.lecznica.olsztyn.pl
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ul. Kanta 14
(na ty∏ach Max Duetu),

WETERYNARYJNE
MEDVET zapraszajà:
osiedle Redykajny
ul. Jemio∏y 3
pn.-pt.: 9-11, 16-20, sb. 9-11
tel. 089 527 97 45, 0691 412 516
ul. Partyzantów 36
(w budynku Poradni Chorób P∏uc)
pn.-pt. 16-19
tel. 089 521 88 25, 0608 411 343

HURT
DETAL

AS” Lecznica

Weterynaryjna

GABINETY

Olsztyn

GABINET WETERYNARYJNY

tel./fax 089 543 74 65,
kom. 0-692 436 850

KARMY
dla kotów
i psów

PURINA DOG
cat chow

godz. otwarcia:
pn.-pt. 1200-2000
sb. 900-1400

ROYAL CANIN

* Pokarmy dla psów, kotów... i nie tylko
* Akcesoria dla zwierzàt

STRZY˚ENIE PSÓW

Olsztyn, ul. Bydgoska 3, tel. 526 77 17
pn.-pt. w godz. 7.00-16.00, sb. 8.00-13.00
236007oxbx-a -C
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SKLEP DLA ZWIERZÑT „CIAPEK”
Olsztyn, ul. ˚eromskiego 23F
tel. kom. 0604 253 164
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Hodowla kotów rasy
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BOGATY ASORTYMENT
DLA ZWIERZÑT I GRYZONI
DU˚Y WYBÓR KARM NA WAG¢
ATRAKCYJNE CENY

specjalista ds. reklamy
tel. 089 539 74 43
tel./fax 089 539 77 33
kom. 889 151 105

Szymon Liszewski

V i VI Mi´dzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w
Uranii, 26 sierpnia (niedziela).
Wystawa otwarta dla zwiedzajàcych w godz. 10-17. Bilety po 5 z∏ (ulgowe), 10 z∏ (normalne) i 20 z∏ (rodzinne).
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Bóg stworzy∏ kota, ˝eby cz∏owiek móg∏ g∏askaç tygrysa.
Viktor Marie Hugo

Pierwsza i najwi´ksza hodowla kotów syberyjskich
na Warmii i Mazurach
wdzi´ku i wrodzonej inteligencji oraz fascynujàcej dzikoÊci.
Jego zaufanie zdobywa si´ nie∏atwo, ale potem mo˝na liczyç
na prawdziwà kocià przyjaêƒ.
Koty syberyjskie bardzo szybko uczà si´ czystoÊci i dostosowujà si´ do przyj´tych w domu zasad.

PIESEK W KOCIEJ SKÓRZE, KOT DLA ALERGIKA
Od zawsze kocha∏am zwierz´ta. Nie potrafi´ bez nich ˝yç,
uwa˝am, ˝e ˝ycie dzielone z nimi jest pe∏niejsze. Nie sàdzi∏am, ˝e decyzja o zakupie kota syberyjskiego b´dzie najlepszà
w moim ˝yciu. Wiele godzin sp´dzi∏am w internecie, a gdy
znalaz∏am hodowl´ kotów syberyjskich od razu zakocha∏am
si´ w ich wyglàdzie, a przede wszystkim w charakterze. Im
wi´cej o nich czyta∏am, tym bardziej by∏am przekonana, ˝e to
rasa dla mnie. ¸agodne, inteligentne, przywiàzujàce si´ bardzo cz∏owieka. PomyÊla∏am — kot idea∏ — czy to mo˝liwe?
Teraz ju˝ wiem, ˝e tak! Gdy w moim domu zamieszka∏ w koƒcu wybrany kocurek Azja Per∏a Pó∏nocy — wszystkie te pisane s∏owa, opisy charakteru zacz´∏y stawaç si´ czymÊ realnym,
namacalnym. Ju˝ nie by∏y pustymi s∏owami, ale s∏owami spe∏niajàcymi si´ niczym przepowiednia. Zakocha∏am si´ w moim kocurku, w zwierzaku pe∏nym wdzi´ku. W krótkim czasie
w moim domu pojawi∏y si´ koteczki syberyjskie: Basala,
Dziunia Pietrusiƒska, Olimpia, Nina i Petunja. I tak oto powsta∏a pierwsza na Warmii i Mazurach hodowla kotów syberyjskich. Przysz∏y na Êwiat pierwsze koci´ta. Nie mogàc
oprzeç si´ urokowi rudego maluszka z pierwszego miotu, nie
odda∏am go nikomu. Assan z Warmii jest dziÊ pi´knym dorodnym kocurem, chlubà mojej hodowli.
Kot syberyjski jest bardzo ˝ywio∏owy i przyjacielski, jego nadzwyczajny charakter jest przedziwnà mieszaninà subtelnoÊci,

Mimo dzikiego wyglàdu, sà mi∏e, towarzyskie i szybko przywiàzujà si´ do swoich w∏aÊcicieli. Zawsze sà tam, gdzie jest
wi´kszoÊç cz∏onków rodziny, na przyk∏ad, kiedy rozmawia si´
przy stole — one leniwie na nim si´ k∏adà lub kiedy ktoÊ pracuje na komputerze — one siadajà na Êrodku monitora. “Syberaki” sà ruchliwe, sk∏onne do zabaw i gonitw, uwielbiajà
wskakiwaç na wysokie pó∏ki w rega∏ach, czy nawet na szafy.
Stajà si´ prawdziwymi cz∏onkami rodziny. I uczestniczà w jej
˝yciu. Doskonale te˝ wspó∏˝yjà z innymi czworonogami tzn.
króliczkami miniaturowymi, Êwinkami
morskimi lub psami. Koty te uwielbiajà dzieci i zabawy z nimi, wykazujà du˝o cierpliwoÊci i sà bardzo przyjacielskie w stosunku
do nich. Sà ciekawskie — zwykle podà˝ajà za swoimi opiekunami po ca∏ym domu, pilnujàc, aby nie przegapiç czegoÊ
ciekawego, komentujàc
wszystko w kocim j´zyku. Koty syberyjskie to przemi∏e gadu∏y. Charakterem
podobne sà do psów.
Nie sà agresywne czy z∏oÊliwe, nie majà niszczycielskich

zap´dów. Starajà si´ byç delikatne i ostro˝ne.
Czekajà
pod
drzwiami i witajà
s∏odko miauczàc
na powitanie.
Jak mówià znawcy, sà to psy
w ciele kota
i majà racj´.
Kot syberyjski jest idealnym kotem dla alergika. W kociej Êlinie znajduje si´ bia∏ko o nazwie FEL D-1. Kiedy kot czyÊci
si´, bia∏ko wtedy wysycha na futrze. Pozostawione czàsteczki
bia∏ka sà ma∏e i filtry powietrzne nie mogà usunàç ich z powietrza. Kot syberyjski jest pozbawiony FEL D-1, dlatego jego sierÊç nie alergizuje.
Polecam syberyjczyki ka˝dej osobie zastanawiajàcej si´ nad
wyborem rasy. Bo syberyjczyk to wspania∏y przyjaciel, wcià˝
za ma∏o doceniany:)
Serdecznie zapraszam do obejrzenia zdj´ç moich kotów w internecie na stronie www.koty.syberyjskie.pl oraz do Hali Urania w Olsztynie, gdzie w dniu dzisiejszym mo˝na na w∏asne
oczy zobaczyç przepi´kne koty syberyjskie oraz wiele kotów innych ras na VI Mi´dzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych.
El˝bieta Krywko
Hodowla Kotów Syberyjskich z Warmii*PL
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