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Schronisko dla bezdomnych
zwierząt
Psitulmnie
(Zabrze,
ul. Bytomska 133) jest miejscem
pobytu wielu potrzebujących miłości i nowego życia czworonogów.
Poniżej prezentujemy sylwetki
tych psiaków, które już długo
czekają na adopcję. Oddajemy
im głos, aby mogły opowiedzieć
swoje historie i z nadzieją, iż być
może któryś z naszych Czytelników zdecyduje się otworzyć swoje serce i dom dla „psitulaka”.
Aby adoptować zwierzaka, należy
najpierw wypełnić ankietę przedadopcyjną i umówić się na spacery zapoznawcze. – Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 5 minut, co biorąc pod
uwagę, że adopcja zwierzaka jest długoterminowym zobowiązaniem na resztę
jego życia, nie jest zbędnym wysiłkiem
– mówi Alina Rzeszutek ze schroniska.
– Z kolei wspólne spacery są świetną
okazją, aby poznać się z psiakiem i zobaczyć, jak układa się relacja.
Wspomniana ankieta jest dostępna
na stronie internetowej www.psitulmnie.pl. Pamiętajmy, że każda adopcja
jest daniem szansy na kochający dom
pod warunkiem, iż jest przemyślaną
decyzją.

Dżekuś, czyli zaradny staruszek

Psitulaki czekają na adopcję

Czwórka do wzięcia
ja się zestarzałem, a wraz ze mną moi
właściciele. Moja pani zmarła, a opiekę nade mną kontynuował jej mąż. 23
stycznia 2021 roku zostałem znaleziony przez pewną panią, która zobaczyła mnie błąkającego się w okolicach
osiedla Młodego Górnika. Byłem cały
ubłocony i zdezorientowany. Od razu
doceniłem pełną miseczkę jedzenia
i cieplutki kocyk. Posiliłem się i chwilę
później zwinąłem się w kłębuszek udając się na małą drzemkę. Nie wiem co
się stało z moim właścicielem. Teraz
mam już tylko nadzieję, że doczekam
się jeszcze swojego nowego domku.
Trzeba też dodać, że jak na takiego
staruszka, jestem całkiem zaradny, bardzo chętnie korzystam z chwil, kiedy
mogę pobiegać, oczywiście pod kontrolą opiekuna. Kiedy załatwię wszystkie swoje potrzeby, ustawiam się przy
drzwiach sygnalizując chęć powrotu
do boksu. Wskakuję na rączki opiekuna, który bezpiecznie odprowadza
mnie na miejsce. Mam spory apetyt,
lubię być głaskany i przytulany.

Hektor, czyli prosto z lasu

Jestem małym, starszym psiakiem.
Urodziłem się w okolicach 2003 roku.
21 grudnia 2009 roku jak byłem jeszcze piękny i młody, przywieziono
mnie z interwencji z okolic ul. Robotniczej. Tam mieszkałem około miesiąca w prowizorycznej budzie przy
blokach. Jednak kiedy przyszły duże
mrozy, traﬁłem do schroniska. Na
moje szczęście szybciutko mnie wtedy
zaadoptowała nowa rodzina. Niestety,

Jestem dużym psem. Urodziłem się
w okolicach 2007 roku. Moja historia
ze schroniskiem zaczęła się 4 grudnia
2021 roku, gdy zostałem znaleziony wraz z drugim psem w lesie przy
ul. Czołgistów. Byliśmy uwiązani do
drzewa. Na szczęście tego wieczoru
pewien biegacz obrał sobie ten rejon
do treningu. I tym sposobem uratował
nasze życie, bo powiadomił pracownika schroniska, który przetransportował nas do schroniska. W schronisku
otrzymaliśmy natychmiastową pomoc.
Ja niestety kilkakrotnie przebywałem
w centrum weterynaryjnym w związku z kłopotami zdrowotnymi. Dopiero
niedawno zakończyłem leczenie i osiągnąłem odpowiednią wagę. I mam
nadzieję, że będzie już tylko lepiej.
W schronisku zdążyłem się już poznać z personelem. Pracownicy bardzo
mnie chwalą ponieważ jestem psem
spokojnym, nauczonym zachowywa-

żeby ktoś mnie pokochał prawdziwą
miłością i pomógł mi zwalczyć mój lęk
przed samotnością.

Aga, czyli lek dla ponuraków

nia czystości. Nie szukam konﬂiktów,
prędzej rąk do przytulania. Mimo swojego wieku, mam siłę i to niemałą. Na
spacerach jedynie na początku zdarza
mi się napinać smycz, później jest już
o wiele, wiele lepiej. Posiadam aktualne szczepienie, odrobaczenie. Zostałem również zaczipowany. Niebawem
czeka mnie zabieg kastracji.

Risia, czyli zawiedziona miłość
Jestem kilkuletnią, średniej wielkości, troszkę nieśmiałą istotką. W schronisku przebywam od 14 stycznia 2016
roku, zostałam przywieziona z ul. Kopalnianej przez moich właścicieli, którzy próbowali obsłudze wmówić, że
mnie znaleźli. Poczułam się strasznie
niechciana, jak rzecz, która straciła ważność. Strasznie się zawiodłam,
a tak bardzo kocham ludzi. Dzisiaj
mam obawy, żeby ponownie im zaufać. Niestety było to przyczyną nieudanej adopcji. Okazało się, że mój
strach przed kolejnym porzuceniem
jest tak duży, że nie mogłam sama zostawać w domu. Bardzo chciałabym,

Urodziłam się w 2011 roku. Jestem
średnią, grzeczną, bardzo sympatyczną sunią. 18 sierpnia 2016 roku zostałam przywieziona z interwencji na
ul. Cmentarnej, gdzie mieszkaliśmy
z moim rodzeństwem. Niestety, nasza
pani zmarła, co było to dla nas bardzo
trudnym przeżyciem. Byłam przerażona sytuacją, w jakiej się wtedy znalazłam. Nigdy dotąd nie byłam bowiem
w takim miejscu. Traﬁłam już nawet
do adopcji, ale 5 października 2016
roku ponownie wróciłam do schroniska. Mimo tego, że pani była wspaniała, pojawił się istotny problem. Otóż
okazało się, że mam lęk separacyjny.
Oznacza to, że towarzystwo człowieka w domu lub innych zwierząt jest
mi bardzo potrzebne. Kiedy ktoś wy-

chodzi nawet na dosłowne 5 minut
z domu, bardzo się frustruję i niszczę
rzeczy. Potrzebuję opiekunów, którzy
będą w stanie ze mną pod tym kątem
pracować. Jestem bardzo całuśna i czarująca. Swoim szczerym uśmiechem
na pyszczku uwiodę każdego, nawet
najbardziej ponurego człowieka. A w
chwilach, kiedy nawiążę już z kimś
bliższy kontakt, zaczepiam nawet do
zabawy. Chciałabym móc zamieszkać
z tobą i błagającym wzrokiem wkupić
się w twe serce… Bo szczęśliwy pies
to ten, który u boku swego właściciela
może przeżyć całe życie!
Opracował (rk)
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ü

NIERUCHOMOŚCI

DO wynajęcia 2-pokojowe, Centrum Zabrza. 792-678-448
DO wynajęcia pokój, Centrum
Zabrza. 511-973-142

UMEBLOWANA
kawalerka,
35 mkw., Centrum Zabrza. Tel.
509556863

ü

NAUKA/PRACA

PRZYJMĘ brygadzistę- majstra.
Tel. 697-361-628
PRZYJMĘ emeryta do pracy. Tel.
697-361-628
PRZYJMĘ pracownika na produkcję. Tel. 697-361-628

PRZYJMĘ ślusarza
Tel. 697-361-628

spawacza.

ZATRUDNIĘ Instalatora C.O.
gaz. Umowa o pracę. Tel.
501479197
ZATRUDNIĘ pracownika do
prac ogólnobudowlanych. 603-975-040

ü

RÓŻNE

CENTRALNE ogrzewanie, instalacje wod.- kan., gaz, ceny hurtowe.
Projekt, wycena gratis. 20 lat doświadczenia! 501-479-197

HYDRAULIK. 797-599-031
MALOWANIE, tapetowanie, panele, drobne naprawy, inne wykończeniowe. 507-102-386
NAPRAWA lodówek. Tanio. 32/
273-46-02, 607-25-66-15
ODNAWIANIE wanien. 32/384-91-98, 501-707-632
POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 32/260-00-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
PRZEPROWADZKI, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. 607-219-491

RTV -naprawy domowe. 605-285-957
TAPICERSTWO. 696951402
USŁUGI hydrauliczne, remonty
mieszkań. 511-469-710

ü

KUPNO/SPRZEDAŻ

AUTO-LAND
SKUP SAMOCHODÓW
601-480-570,
32/249-52-10
AUTO SKUP, transport, gotówka. 508-44-66-75
AUTO- SKUP. Kupię każdy samochód osobowy, dostawczy. 509-796-001, 798-835-341
AUTO-SKUP gotówka osobowe, dostawcze. Wszystkie marki,
roczniki. 602-871-305, 515-274-430
AUTOZŁOMOWANIE.
-274-430

515-

