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Wyremontowane budynki na 
pewno ułatwią i umilą co-
dzienne obowiązki pracowni-
kom schroniska, najważniej-
sze jest jednak to, że lepiej 
mieszka się jego podopiecz-
nym.

Obecnie w schro-
nisku dla zwie-
rząt przebywa 
ponad 300 psów  
i ok. 50 kotów. 
Są wśród nich prawdziwi 
weterani, którzy mieszkają 
w schronisku już 10 lat i te 
zwierzęta, które zjawiły się tu 
niedawno. 
Miesięcznie do schroniska 
trafia około 60 psów i 40 ko-
tów, tyle samo trafia do ad-
opcji. Pracownicy schroniska 
nieustannie walczą o to, żeby 
jak najwięcej zwierząt znala-
zło swój dom. 

- Nie jesteśmy , jak każde 
schronisko zresztą, tylko 
miejscem do przetrzymywa-
nie zwierząt. Przede wszyst-

Lepsze warunki 
w schronisku 
Nowy szpitalik, izolatki, pokoje dla matek z młodymi. 
Gliwickie schronisko dla zwierząt zostało rozbudowane 
i gruntownie zmodernizowane. Nową elewację i zada-
szenie zyskał również budynek główny.

kim chcemy przygotować 
zwierzęta, żeby trafiły do 
adopcji. Psy i koty trafiające 
do nowego właściciela są wy-
sterylizowane, odrobaczone i 
zaszczepione - mówi Barbara 
Malinowska, kierownik schro-
niska.
Schronisko prowadzone przez 
Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych wspierają wolonta-
riusze oraz fundacja Animals 
Time. Schronisko prowadzi 

również szkolenia psów z za-
kresu podstawowego posłu-
szeństwa według „Programu 
Lira”, co zwiększa ich szanse 
na adopcję. 

Po raz trzeci zorganizowano 
również plenerową imprezę 
„Wariacje na 4 łapy, czyli 
baw się razem z psami”. W 
niedzielę, 18 września, w Par-
ku Chopina można było obej-
rzeć pokazy podstawowego 

posłuszeństwa w wykonaniu 
czworonogów, posłuchać po-
rad trenerów i weterynarzy. 
Do Parku Chopina przyszły ze 
swoimi opiekunami również 

zwierzęta, które szukają 
nowego właściciela. 

- W tym roku dom 
znalazło 15 psów i 9 
kotów. Liczymy jed-
nak na to, że adopcji 
będzie więcej ponie-
waż nie wszystkie 
zwierzęta mogliśmy 
zabrać ze sobą. Zain-

teresowanie adopcją 
zwierząt było dużo i wie-

le osób zapowiedziało, 
że odwiedzi schronisko 

- informuje Justyna Przybysz 
z Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych. (kk)

Marek Niedźwiecki, 
wybitny dziennikarz 
muzyczny i podróż-
nik zawita do Gliwic 
25 września. Tego 
dnia obchodzony bę-
dzie Światowy Dzień 
Turystyki. Razem z 
Niedźwieckim po-
dróżować będziemy 
po Australii.

Słysząc nazwisko Niedź-
wiecki, większość z nas 
myśli - świetny dziennikarz 
i prezenter Programu III 
Polskiego Radia. Jak się 
jednak okazuje, jego drugą 
pasją są podróże. Jak wielo-
krotnie podkreślał w wywia-
dach, zwiedził kawał świata 
ale zakochał się w Australii. 
Tę krainę papug i torbaczy 
będziemy mogli poznać bli-
żej już 25 września w kinie 
Amok. 

Dzień rozpocznie „Poranek 
z Kangurkiem i ...Niedź-
wiedziem“ a w nim Marek 
Niedźwiecki przeczyta naj-
młodszym bajkę i opowie o 
kraju, gdzie wszystko jest 
,,do góry nogami“. 
Potem dzieciaki obejrzą 
kreskówki, oczywiście tema-
tycznie związane z Australią 
- ‚‘W stepach Australii (Bo-
lek i Lolek)“, ,,Blinky Bill“ i 
,,Przygody kangurzycy Skip-
py“.

Australia z Markiem 
Niedźwieckim 

W programie tury-
stycznego święta 
znajdą się również 
projekcje filmów 
podróżniczych.
O godz. 17.30 obejrzymy 
film fabularny ,,Australia“ a 
dzień później, 26 września o 
godz. 18.00 ,,Jeźdźca wie-
lorybów“. Na kolejny seans 
o Antypodach kino Amok za-
prasza 27 września na godz. 
20.00, obejrzeć będzie 
można film dokumentalny 
„Spotkania na krańcach 
świata“. Bilety na imprezy 
Światowego Dnia Turystyki 
można kupić w kasie kina, 
ul. Dolnych Wałów 3. Cena 
biletu to 7 zł. 


