


Hasan 14/20

Hassan vel Jureczek to około pięcioletni psiak malutkiej i drobnej
postury. Gładki czarnulek o smutnym pyszczku. Zamknięty w swoim
psim świecie, nieufny, bardzo lękliwy, strach zawładnął jego małym
serduszkiem. Minęło trochę czasu zanim nasz Jureczek zaczął nas
dopuszczać do swego świata. Czyni postępy malutkimi kroczkami.
Szukamy dla niego spokojnego i cierpliwego opiekuna. Człowiek
powinien umieć zbudować zaufanie i pomóc psu uporać się z jego
emocjami. To wrażliwa i delikatna natura. Trafił do schroniska i trudno
mu przełamać lęk w nowym otoczeniu obok hałasujących
współtowarzyszy. Z doświadczenia wiemy, iż spokojny dom i
opanowany opiekun zmienia zachowania takich psów. Jeśli szukasz
psiego przyjaciela to pomyśl o nim może to Ty odmienisz jego życie.



Hasan 14/20



Kacperek 60/20

Miło się patrzy jak pies który do nas trafia robi postępy w zachowaniu.
Początkowo nieufny, zamknięty w swoim psim świecie. Nie szukał
kontaktu z człowiekiem. Teraz to zupełnie inny psiak. Zaufał, stał się
radosny, chętnie idzie na spacer, a puszczony na wybiegu wesoło lata i
bryka niczym szczeniak. Kacper, lata młodości ma za sobą, ale fizycznie
jest aktywny. Miły i spokojny, nieoceniony towarzysz na długie spacery i
do zabaw na świeżym powietrzu. Jego atutem zewnętrznym jest miękka
w dotyku sierść i rozkoszne małe oczka osadzone blisko siebie które
sprawiają jakby był wiecznie zdziwiony. Jest pozytywnie nastawiony do
psich kolegów. Odnajdzie się w spokojnym, statecznym domku najlepiej
z ogrodem.



Kacperek 60/20



Mery 45/20

Rudowłosa, długonoga piękność o ciepłych miodowych oczach i dorodnej
posturze. Sunia w swoim króciutkim życiu poznała co to porzucenie, brak
opieki i wychowania. Odebrana interwencyjnie zyskała teraz szansę na nowe
życie u boku odpowiedzialnego człowieka. Mery to młodziutka suczka, ufna i
przyjacielska, łatwo się przywiązuje. Szybko się pobudza i ma ogromny
temperament, który wymaga spożytkowania w psim sporcie. Na spacer, to
ona prowadzi człowieka, istny żywioł, ale do okiełzania. Jak to u młodzieży
jest roztargniona i bywa niedelikatna podczas zabawy. Dla naszej Mery
szukamy rodziny aktywnej, doświadczonej w układaniu psa. Jeśli zostanie
odpowiednio poprowadzona to zyskamy cudownego, wiernego psa
towarzyszącego.



Mery 45/20



Misio 82/20

Grubasek stworzony do kochania i miziania. Miły, serdeczny i filuterny. 
Przyjazny i wesoły. Zapewni codzienną dawkę radości i humoru. Jest tak 
przywiązany do człowieka, że nie lubi zostawać sam w domu.  



Misio 82/20



Azor 44/20

Czy taki zwykły, pospolity kundelek zauroczy kogoś? Skradnie czyjeś
człowiecze serce? Azor psiak jakich wiele, średniej budowy, raczej szczupły o
brązowym umaszczeniu, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ale ta psina
ma wyjątkowy charakter - mega towarzyski. Lubi ludzi i szybko wchodzi w
kontakt z człowiekiem. Radosny i wesoły podąża za człowiekiem i chciałby
być w centrum uwagi. Domaga się głaskania i przytulania, obejmuje nogi
ludzi i mocno trzyma - tak pragnie mieć swojego opiekuna. Miły podczas
zabiegów pielęgnacyjnych i przyjazny do psich kolegów. Azor ma około 5 lat i
rozpiera go energia, uwielbia długie spacery na których zapomina że z drugiej
strony smyczy jest człowiek. To psiak pozytywny o wrażliwej naturze będzie
niekłopotliwym i wiernym towarzyszem swojego człowieka.



Azor 44/20



Derek 112/16

Los jest dla niego niesprawiedliwy. Pobyt w schronisku, adopcja, porzucenie i
znowu schronisko. Utknął tu na ładnych parę lat. Czemu tak się stało? To
piękny czarno-biały pies o średniej posturze o ciekawym charakterze. Być
może dlatego, że obszczekuje odwiedzających i zniechęca do bliższego
poznania? Nasz Derek, to pies z temperamentem, pewny siebie, czujny,
błyskawicznie reaguje na gwałtowny ruch zwłaszcza przy misce. W pierwszym
kontakcie zachowuje rezerwę. Po zapoznaniu nawiązuje relacje z
człowiekiem, szybko się przywiązuje i potrzebuje bliskości. Przyszły opiekun
Derka powinien być konsekwentny i mieć pewną rękę. Idealne dla niego
byłyby zajęcia z posłuszeństwa. Derek jest negatywnie nastawiony do innych
psów. W domu powinien być jedynym zwierzęciem. Szukamy opiekuna
aktywnego, odpowiedzialnego mającego wiedzę jak budować więź i zaufanie
z psem. Derek przy pozytywnym prowadzeniu będzie wspaniałym psem
towarzyszącym. Dajmy mu szansę!



Derek 112/16 



Bachus 132/19

Piękny, dostojny, elegancki pies w typie American Staffordshire Terrier.
Bachus to pies dla miłośników tej rasy. Żywy, wytrwały i odporny. Kocha
długie spacery i pobyt na wybiegu gdzie ceni sobie przestrzeń i ruch.
Jest nieufny do obcych, długo zachowuje rezerwę, ale kiedy pozna
człowieka staje się jego wiernym i lojalnym towarzyszem. Wymaga
zdecydowania i konsekwencji w prowadzeniu, ale nie toleruje
przemocy. Mimo potrzeby pewnej ręki można go wiele nauczyć, gdyż
jest psem pojętnym i układnym. Szukamy dla chłopaka
zrównoważonego, opanowanego i pewnego siebie towarzysza-
przewodnika. Człowieka, który zapewni mu poczucie bezpieczeństwa i
stabilności. Człowieka, który ma wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu
psów tej rasy.



Bachus 132/19



Ares 88/20

Cudowny 8 letni pies w typie owczarka. Widać, że Ares nie miał
lekkiego życia, zapewne nigdy nie mieszkał w domu. Boi się wchodzić
do zamkniętych pomieszczeń, za to na wybiegu dał się poznać jako
wspaniały psi towarzysz, wesoły, miziasty i grzeczny. Ares jest bardzo
karny, przybiega na każde zawołanie, nie ma agresji w stosunku do
psów. Z kotem raczej też się dogada.



Ares 88/20



Kaja 149/19

Kaja fizycznie i psychicznie zaniedbana przez człowieka. Lekarze
doprowadzili jej sierść i skórę do zdrowia, a wolontariusze i pracownicy
pomogli odzyskać jej wiarę w człowieka. Kaja przytyła, odżyła i
wypiękniała. Jest niesamowicie kontaktową suczką bardzo wpatrzoną w
opiekuna. Tęskni za jego obecnością skomląc i uderzając w kraty boksu.
Żyła wcześniej w stadzie psów, potrafi się z nimi dogadać, ale to jednak
człowiek jest dla niej najważniejszy. Starsza z niej dama, bardzo
przyjazna, miła i czuła. Na wybiegu bryka jak młoda panienka, bawi się z
młodszym kolegą. Jest żywiołowa i chętna na długie ciekawe spacery.
Nie pozwólmy by taka wierna i oddana sunia żyła samotnie w
schronisku.
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Rambo 167/19

Czarujący bardzo w typie rotwailera pięcioletni pies to nasz
schroniskowy Rambo. Wesoły i przyjazny do ludzi niestety cięty do
psich towarzyszy. Bardzo energiczny i żywotny z niego chłopak idealny
do ludzi aktywnych i sportowych. Psiak o bujnym temperamencie,
szybko się pobudza, amator aportowania piłek. Wykazuje
posłuszeństwo wobec człowieka, dobrze poprowadzony stanie się
cennym członkiem rodziny.



Rambo 167/19



Kadet 328/17

Odznacza się nietuzinkową urodą. Niski o ciepłym słonecznym umaszczeniu,
długim tułowiu i krótkich krępych łapkach niepasujących do reszty ciała. Jest
młody, żywy i przebojowy. Z przymrużeniem oka mówimy że Kadet to pies dla
singla. Długo utrzymuje dystans, ale jak zaufa to nawiązuje silną więź z
człowiekiem, staje się uczuciowy, serdeczny i karny. Nie znamy przyczyny jego
rezerwy do obcych, możemy domniemać, iż ma złe wspomnienia z
poprzedniego życia Dogaduje się z innymi psami ale bywa zaborczy i
powinien być jedynym zwierzęciem w domu. Kadet będzie odpowiedni dla
spokojnego, zrównoważonego i konsekwentnego człowieka. Jego opiekun
będzie musiał kontynuować podjętą w schronisku pracę nad budowaniem
zaufania i wzajemną komunikacją. Dobrze poprowadzony będzie wiernym,
oddanym towarzyszem.
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Waldi 23/19

Waldi duuuży, puszysty (nie chodzi o sierść ;-)) o miękkiej sierści w
kolorze jesieni. Sympatyczny i wesoły z niego psiak, towarzyski choć w
pierwszym kontakcie zachowuje rezerwę. Ma skłonności do
dominowania, wykazuje pewną dozę uporu i jest trochę samowolny.
Jego przyszły opiekun powinien być opanowany i konsekwentny.
Puszczony luzem jest szczęśliwy i radosny. Kocha przestrzeń, będzie
idealny dla ludzi prowadzących aktywny tryb życia. Mile widziany dom z
ogrodem gdzie Waldi będzie dostojnie doglądał każdy kąt. W gabinecie
nie współpracuje z lekarzem, ma swoje zdanie na pewne czynności,
które chce przy nim człowiek zrobić. Pewnych zadań trzeba go będzie
nauczyć, ale przy doświadczonym opiekunie stanie się wiernym psem
towarzyszącym.
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Bond 113/17

Choć imię słynnego, odważnego, śmiałego agenta, to w tym przypadku
zostało nadane mu na przekór. Nasz Bond, to całkowite przeciwieństwo
tych cech. Drobny, niewysoki, dziesięcioletni o strachliwym i wrażliwym
serduszku. Jego lęk przed zaufaniem człowiekowi jest silny, ale jest
światełko nadziei. Bond powoli otwiera się na ludzi, jest ciekawy i
chętny na spacery, lecz gwałtowniejszy ruch i podwyższony głos
sprawiają iż zamiera w bezruchu. Szukamy dla naszego chłopaka
odpowiedzialnego, cierpliwego opiekuna który ma doświadczenie w
pracy z psami lękowymi. Mile widziany w domu pies rezydent który
będzie przewodnikiem. Prosimy jeśli macie warunki pomyślcie o
Bondzie, on tak długo czeka.
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Pako 160/19

Choć niewielkiej postury, to ma siłę dorodnego byczka. Sprawny,
energiczny i prężny, zadowoli człowieka, który lubi aktywny tryb życia.
Chętnie nawiązuje relacje z człowiekiem, jest ufny i pogodny. Z
brykającego wesołka w minutę zamienia się w uroczego przytulasa
spragnionego pieszczot. Z racji temperamentu ma zadatki do psiego
sportu. Z innymi psami się dogaduje. Szybko się pobudza i manifestuje
swoją radość z obecności człowieka poprzez zaczepianie i obskakiwanie.
Polecamy do rodziny ze starszymi dziećmi. Pako ma 7 lat i zasługuje na
odpowiedzialnych ludzi, którzy umiejętnie wprowadzą go pod swój
dach.



Pako 160/19



Prymus 148/17      Agent 147/17

Te dwa czarujące pieski to Prymus i Agent. Niezwykle sympatyczne i
przebojowe stworzonka. Są nierozłączni i tworzą dwuosobowe stado, razem
śpią, jedzą, biegają i podskakują. Wigoru i zapału im nie brakuje, choć
stuknęło im osiem latek chętnie i żywo brykają na wolnym powietrzu. Agent
w pierwszym kontakcie jest troszkę nieufny, ale po chwili poznania nabiera
śmiałości. Prymus jest pewny siebie i dodaje odwagi kumplowi. Te wesołe,
inteligentne psiaki ukochały człowieka i będą bezgranicznie oddane swojemu
panu. Są czujne i uważne, pragną uczestniczyć w codziennych czynnościach.
Do psów są zaczepne, odzywa się w nich "mania wielkości". To drobne i
niewielkie psy bez podszerstka. Boks schroniskowy to nie miejsce dla takich
liliputów zwłaszcza zimą. Dużo nie jedzą, zajmują mało miejsca ale
potrzebują wielkiego serca od człowieka.



Prymus 148/17      Agent 147/17



Duszka 230/18

Duszka pies widmo, ciężko spotkać ją w schroniskowym boksie. Na
widok człowieka ucieka. Trafiła wycofana, boi się wszystkiego, człowiek
kojarzy jej się ze strachem, nie potrafi chodzić na smyczy. Od kilku
miesięcy, wolontariusze dwoją się i troją, żeby przekonać ją, że świat
jest dobry, a człowiek może i umie kochać.



Duszka 230/18



Zołza vel Zuza 253/18

Początkowo Zołza z racji braku zaufania, teraz pieszczotliwie Zuza.
Piękna, dostojna, w szarym odcieniu suczka mocno w typie owczarki
niemieckiej. Zuza w pierwszym kontakcie do obcych podchodzi z lekką
rezerwą. Po zapoznaniu otwiera się i nawiązuje przyjacielskie relacje.
Do niedawna dzieliła boks z Szarikiem Juniorem, chłopak został
adoptowany, a ona została. Jest samotna i smutna, bardzo spragniona
towarzystwa ludzkiego. Wierność i mądrość to jej cechy, które
sprawiają, że będzie nierozłącznym towarzyszem człowieka.
Instynktownie broni swojego opiekuna. Zaoferuje swojemu człowiekowi
bezwarunkową miłość i oddanie. Zuza ma około 7 lat i pierwszą
młodość za sobą. Szkoda, by tak fajna i wyjątkowa psina następne lata
spędziła samotnie w schronisku.
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Frodo 243/17 

Frodo trafił do schroniska 2017 roku. Przerażony wszystkim dookoła
miał problemy z nawiązaniem kontaktu. Nieufny, długo trzymał dystans,
powoli przełamywał swoje lęki i obawy przed wyjściem z boksu. Praca
wolontariusza i pracowników przyniosła efekty. Teraz Frodo cieszy się
na każdy spacer wręcz prosi o wyjście. Jest radośniejszy i wesoły. Na
wybiegu pragnie być blisko człowieka. Pięknie chodzi na smyczy, lubi
dotyk i głaski, chętnie nadstawia plecki do czesania. Ma jeszcze opory
by wchodzić do budynku. W głębi serca, to delikatny i wrażliwy pies,
który nie dostał szansy na przyjazny i prawidłowy kontakt z człowiekiem
i otoczeniem. Frodo, to około 6 letni psiak, średniego wzrostu i krępej
budowy, ma wilczy apetyt i pragnie kontaktu z człowiekiem.



Frodo 243/17



Ze wszystkimi przedstawionymi 

psiakami można spotkać się w naszym 

schronisku. 

Zapraszamy serdecznie !!! 





Przedstawiamy Państwu tylko część 

z ponad 100 kociąt, które czekają 

obecnie na pokochanie. 

Są buraski, rudaski, pręguski, 

zeberki, tygryski, szylkretki i wiele, 

wiele innych cudownych maluszków, 

które czekają na Was, na Waszą 

miłość i opiekę.  



























Lilka

LILKA to około 8 letnia kocia dama, to kot który trafił do nas 2 lata temu
wyrzucony z kocykiem do lasu. Przejawia zachowania kota typowo
domowego, wiele czasu I odwagi zajęło jej wyjście z domu kota. To kot
który ponad wszyscy ceni sobie spokój. Idealnie dogadałaby się z osobą
starszą lub kimś, kto pozwoliłby jej spokojnie mieszkać w domu.



Lilka



Prawda, że cudowne!!! 

Zapraszamy do odwiedzin w 

Domu Kota. 

Te wszystkie i inne maluszki  

czekają tam na Was 





Co każdy wiedzieć powinien !!!!



Co każdy wiedzieć powinien !!!!



Co każdy wiedzieć powinien !!!!



Co każdy wiedzieć powinien !!!!



Co każdy wiedzieć powinien !!!!



Serdecznie zapraszamy do 

odwiedzin !!

Schronisko jest czynne: 

od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 16.00 

adopcje w godzinach 10.00 - 15.30

tel. 508 222 247



Jeżeli zechcecie Państwo podarować naszym podopiecznym 
coś ???? a nie wiecie co ? 

To podpowiadamy….. 

karma mokra dla psów, kotów, kociąt 

karma sucha dla psów, kotów, kociąt,  

smaczki, zabawki dla kociaków, a także niepotrzebne już 
Państwu ręczniki, koce, prześcieradła, kołdry ( bez pierza ). 

Za wszystkie podarunki w imieniu naszych podopiecznych 
pięknie i serdecznie dziękujemy  

DO  ZOBACZENIA W SCHRONISKU !!!


