Nie bądź obojętny, przygarnij
mnie!

Według Uchwały Rady Gminy Nr XV/104/2016 z dnia 4 marca 2016r. w sprawie opieki oraz
zapobiegania bezdomności zwierzęta na terenie Gminy Skierniewic, adoptujący zwierzaka
może otrzymać rekompensatę w wysokości 600 zł.

BREGO
BREGO nr chipu
616004900223394
Brego to młody psiak, może mieć około
1-1,5 roku. To bardzo energiczny i wesoły
pies, bardzo lubi towarzystwo człowieka,
wspólne spacery, bieganie i przytulanie.
Na spacerach pilnuje się opiekuna.
Brego potrafi skraść ludzkie serce, jego
pogodna natura udziela się niejednemu
wolontariuszowi.
Kontakt
691 129 389 - Schronisko
 (46) 819 56 11 - Urząd Gminy Skierniewice

FENIKS
FENIKS – nr chipu
616004900223445
Feniks to ok 2-3 letni psiak.
Feniks jest psem dość zamkniętym
w sobie, z reguły na dystans, ale widać
w jego oczach, że chce się przełamać
i zaufać. Spacery z psiakiem wyglądają różnie.
Bywa, że ładnie, spokojnie idzie na smyczy,
ale czasami staje w miejscu i trzeba go
odprowadzić do boksu na rękach.
Powoli uczymy się psa, a pies nas.
Kontakt
691 129 389 - Schronisko
 (46) 819 56 11 - Urząd Gminy Skierniewice

HARRY
HARRY nr chip 616004900223526

Harry to młody psiak, może mieć około
1,5 roku - 2 lata. Harry uwielbia się
bawić, dogaduje się z psami i sukami,
bardzo lubi towarzystwo ludzi i czeka na
wyjątkową osobę, która zakocha się
w nim od pierwszego wejrzenia.
Kontakt
 691 129 389 - Schronisko
 (46) 819 56 11

- Urząd Gminy Skierniewice

TALES
TALES nr chip 932001000512655
Tales to dorosły samiec
przypominający owczarka
anatolijskiego. Tales to silny, duży
pies budzący respekt ale kiedy widzi
opiekunów cieszy się jak dziecko.
Tales uwielbia spacery, bardzo ceni
sobie kontakt z człowiekiem
i zainteresowanie z jego strony.
Kontakt
 691 129 389 -

Schronisko

 (46) 819 56 11

- Urząd Gminy Skierniewice

IWO
IWO – nr chip 6160044900223531
Iwo to dorosły samiec mający ponad
5 lat. Iwo potrafi chodzić na smyczy,
szybko zaprzyjaźnia się z ludźmi,
uwielbia głaskanie. Niestety Iwo nie
toleruje innych psów i suk. Szukamy
dla niego domu, w którym będzie
jedynym czworonogiem.
Kontakt

- Schronisko
(46) 819 56 11 - Urząd Gminy Skierniewice

 691 129 389


WESTA
WESTA nr chip 616004900223384
Westa to dorosła sunia.
Była mocno wystraszona, wręcz dzika. Westa ma
nadal problemy socjalizacyjne, ale robi każdego
dnia postępy. Smycz i obroża nie wchodzą póki co
w grę, dotykanie, głaskanie to też bardzo
trudna sprawa dla Westy. Sunia ta jednak już kręci
się koło opiekunów, nie chowa się za budą
kiedy człowiek ją zawoła, zaczyna otwierać się
na ludzi, ale to długi proces.

Kontakt
 691 129 389 - Schronisko
 (46) 819 56 11 - Urząd Gminy Skierniewice

COLA
COLA nr chip 616004900232940
Cola to młodziutka sunia, w zasadzie to
jeszcze szczeniak. Bardzo boi się dotyku,
głaskania ale potrafi wspaniale bawić się
z innymi psami. Pilnie szukamy domu stałego
lub tymczasowego dla suni. Najlepszy byłby
dom z innym psiakiem, który ośmieliłby
trochę Colę.
Kontakt
 691 129 389 - Schronisko
 (46) 819 56 11 - Urząd Gminy Skierniewice

HEBE
Hebe to dorosła sunia, która trafiła do
schroniska wraz z koleżanką imieniem Westa.
Obydwie sunie były mocno wystraszone, wręcz
dzikie. Hebe nadal ma problemy socjalizacyjne,
ale robi każdego dnia postępy. Smycz i obroża
nie wchodzą póki co w grę, dotykanie, głaskanie
to też bardzo trudna sprawa dla Hebe, ale wokół
suni zaczynają się kręcić opiekunowie ale strach
nadal jest w niej ogromny.

Kontakt
 691 129 389 - Schronisko
 (46) 819 56 11 - Urząd Gminy Skierniewice

ATENA
Atena to młoda sunia, może mieć około
1 roku. Jest bardzo pozytywnie
nastawiona do świata i ludzi, toleruje
inne psiaki, potrafi chodzić na smyczy
i zaczepia wszystkie zwierzęta do zabawy.
Atena to wspaniała sunia, pełna
radości choć trochę strachu jest w niej
jeszcze. Będzie idealnym przyjacielem
rodziny.
Kontakt
 691 129 389 - Schronisko
 (46) 819 56 11 - Urząd Gminy Skierniewice

YOGI

Gorąco zachęcamy do adopcji psiaków
znajdujących się w schronisku przy
ul. Pamiętna 16, 96-100 Skierniewice.
Przypominamy, że za każdego zwierzaka
przysługuje rekompensata w wysokości
600 zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Skierniewice
Nr XV/104/2016
z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Skierniewice w 2016 r.

