
  Planta
Suczka Planta ma tylko 2 lata  
i niestety nie było jej dane 
mieć swoją kochającą rodzinę. 
Jest bardzo grzeczna, wystery-
lizowana, średniego wzrostu, 
bardzo mądra i łagodna. Ze 
względu na krótką sierść na-
daje się do mieszkania, jest 
bardzo kontaktowa i ładnie 
chodzi na smyczy. Jest przyja-
zna wobec innych psów i bar-
dzo spragniona uczucia. 

  Irunia
Od zawsze mieszka w schro-
nisku, można powiedzieć że 
się przystosowała do warun-
ków, po prostu nie zna innego 
życia.  Zapewne jednak życie 
w normalnej rodzinie zmieni-
łoby ją w bardziej radosnego 
pieska. Irunia jest nieśmiała i 
bardzo łagodna, ma delikatne 
usposobienie, to typ wrażliwe-
go psa. Jest wysterylizowana. 
Proszę zwrócić uwagę na jej 
bardzo oryginalną urodę. Daj-
my jej szanse na poznanie ży-
cia poza schroniskiem.

Psy czekają na nowe-
go właściciela:

  Karol
Pies ma 8 lat i przebywa w 
schronisku. Jest spokojny i 
zrównoważony. Ładnie chodzi 
na smyczy i reaguje pozytyw-
nie na inne zwierzęta. Wobec 
ludzi jest uległy. Nie jest wyka-
strowany. Czeka z nadzieją na 
dom i miłość.

  Daisy
Suczka trafiła do schroniska 
jesienią 2011 roku, została 
znaleziona w Sośnicy. Ma ok. 
7 lat, jest wysterylizowana. 
Miła, spokojna, zrównowa-
żona, toleruje inne psy. Ta 
suczka to prawdziwa dama, 
dystyngowana i doskonale 
znająca zasady życia z czło-
wiekiem, ma ogromny apetyt i 
uwielbia spacery. Cierpi cicho 
na brak pana, jak każdy pies, 
który znalazł się w schronisku. 
Może jej śmiejące oczy pomo-
gą Ci w decyzji o adoptowaniu 
jej?
 

  Misia
Suczka ma tylko 1,5 roku, ale 
już wiele przeżyła. Rok temu 

jako szczeniak została adop-
towana ze schroniska i zabra-
na do rodziny z dziećmi. Teraz 
właściciel oddał suczkę z bła-
hego powodu, jakim było po-
gryzienie pościeli. W dodatku 
nie powiedział o tym dzieciom, 
które pewnie bardzo to przeży-
ją. Suczka nie została jeszcze 
wysterylizowana. Misia jest 
niezwykle sympatyczna, spo-
kojna, łagodna. Kocha dzieci. 
Nie pozwólcie, aby pozostała 
w schronisku. 

  Mamuśka
 
Suczka ma ok. 5 lat, jest wy-
sterylizowana. Jej historia jest 
niezwykła. Suczka sama przy-
szła pod bramę schroniska 
dwa lata temu, w zaawanso-
wanej ciąży, stąd też wzięło 
się jej imię. Zachowanie sucz-
ki pozwala myśleć, że suczka 
lubi schronisko. Pełna życia, 
wesoła, ogromna przylepa, 
wręcz natrętna w okazywaniu 
uczuć w stosunku do znanych 
i nieznanych osób. Ponieważ 
suczka posiada niemal akro-
batyczne umiejętności i potrafi 
przechodzić przez bardzo wy-
sokie ogrodzenia, powinna być 
trzymana w domu, a na spa-
cerki wychodzić na smyczy. 
Suczka jest kontaktowa i jest 
bardzo spragniona miłości, 
stąd pewnie takie jej zachowa-
nie. Zachęcamy do adopcji.

  Fuga
Piękna suczka w typie goń-
czego polskiego jest bardzo 
zrównoważona i mądra, pięk-
nie chodzi na spacerach z 
wolontariuszami, zgadza się 
też z innymi psami Ma 5 lat i 
jest wysterylizowana.  Psy tej 
rasy są zazwyczaj bardzo po-
datne na szkolenie.  Suczka 
uwielbia spacery i byłaby nie-
zastąpionym kompanem dla 
miłośników długich spacerów. 
Jej krótka sierść jest bardzo 
odporna na warunki klimatycz-
ne. Fuga dobrze współżyje z 
innymi zwierzętami, chociaż 
wyraźnie wśród nich dominu-
je. Powinna  mieć możliwość 
swobodnego wybiegania się. 
O ile właściciel zapewni jej  
odpowiednie żywienie i ruch, 
nie będzie sprawiała żadnych 
kłopotów. 

  Dorka
Została porzucona przez swo-
ją panią i bardzo przeżyła to 
rozstanie. Stała się nieufna 
wobec obcych ludzi, jednakże 
przy dłużej znajomości daje 
się brać na ręce. Jest bardzo 
łagodna, ciekawa wszystkiego 
wokół, przy odrobinie cierpli-
wości stanie się najwierniej-
szym  przyjacielem Ma około  
2 lat i jest wysterylizowana.
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Chętnych, którzy chcą zaadoptować zwierzę prosimy  
o telefon do schroniska 32 305 09 43. Zachęcamy 
też do odwiedzin stron internetowych gdzie można zo-
baczyć inne zwierzaki do adopcji: www.schronisko.
gliwice.pl i www.bezpiecznalapa.pl

W dzisiejszym kąciku adopcyjnym prezentujemy pod-
opiecznych gliwickiego schroniska dla zwierząt w So-
śnicy. Każde z przebywających tu zwierząt ma swoją 
historię mniej lub bardziej smutną. Zwierzaki mimo 
różnych przeżyć nadal są spragnione kontaktu z czło-
wiekiem, wciąż chcą mu zaufać. Każde zwierze kocha 
bezkrytycznie i bezgranicznie. Dajmy im szanse na 
wspaniałe życie w nowym domu.

Koty i psy 
szukają domu

4-miesięczne kocurki 
zostały porzucone na 
działce. 
Na początku były trochę nie-
ufne, prychały na ludzi jednak 

bardzo szybko się oswoiły i wy-
kazuję wielką ochotę na przy-
tulanie.
Mruczące kotki mają wyjąt-
kowo ciekawe ubarwienie 
wpadające w rzadki popielaty 
kolor. Są zdrowe i czekają z 

utęsknieniem na adopcje. Wa-
runkiem adopcji będzie pod-
pisanie umowy adopcyjnej z 
deklaracją kastracji kocurków 
w przyszłości. Przebywają w 
gliwickim schronisku. 

  Kama
To psia bohaterka, jej histo-
ria jest wzruszająca. Suczka 
została znaleziona mroźną 
zimą w ruinach przy ul. Pod-
lesie między gruzami. Miesz-
kała z gromadką szczeniąt, 
które wykarmiła i ochroniła 

przed mrozem. Jej dzieci 
znalazły domy adopcyjne, 
ona niestety wciąż czeka. 
Jest bardzo grzeczna i spokoj-
na, lęka się jednak niektórych 
mężczyzn. Suczka ma obecnie 
4 lata, jest średniej wielkości, 
wysterylizowana. Szukamy dla 
niej wspaniałych opiekunów.

Pół litra w pół godziny
„Oddając krew - darujesz życie“ - to nie 
tylko slogan ale konkretna rada, jak 
w prosty sposób pomóc najbardziej 
potrzebującym.
W całym kraju Polski Czer-
wony Krzyż organizuje zbiór-
kę krwi, podobnie jest także 
w Gliwicach. Najbliższy ter-
min - kiedy możesz pomóc 
to piątek, 17 sierpnia. 

Tego dnia Zarząd Rejonowy 
PCK i Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK im. św. 
Floriana organizuje zbiórkę 
„Wakacyjna kropla krwi“. 

Specjalny ambulans 
stanie przy ul. Zawadz-
kiego w Łabędach, 
w pobliżu kawiarni 
„Kuźnica“. 

Krew będzie można odda-
wać od godz. 8.00. Dodat-
kowo, organizatorzy akcji 
zapraszają na godz. 10.00 
na pokaz pomocy przedme-

dycznej, który zaprezentują 
ratownicy PCK. 

Sam proces oddawania 
krwi trwa ok. 30 minut, 
jednorazowo oddaje się 
bowiem zaledwie 450 
mililitrów płynu. Pamię-
tać trzeba o tym, żeby 
wziąć ze sobą dowód 
osobisty i zjeść lekkie 
bezbiałkowe śniadanie.


