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Na tej stronie informujemy Państwa o zwierzętach, które zostały znalezione jako bezdomne na
terenie gminy Kłodawa. Jeżeli ktoś z Państwa rozpoznał swojego zagubionego pupila i chciałby
go odebrać bądź zaadoptować psa prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie
pod nr tel. 063 27 30 622 wew. 120

  

Psy szukające nowego domu:

  

  

Imię: Rudy
Wiek: 2-3 lata
Płeć: Pies
Opis: Rudy jest psem energicznym, radosnym oraz posłusznym. Pozbawiony wszelkiej agresji,
nie sprawia problemów, dobrze reaguje na inne zwierzęta. 
Pomimo kalectwa Rudzik nie traci pogody ducha i jest on w pełny sprawnym psem, nie wymaga
leczenia (przed trafieniem do schroniska Rudy został potrącony przez samochód, od tamtej
pory porusza się na 3 łapach. Prawa tylna jest niesprawna).

  

  

Osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, tel. 063 2730622 wew. 120
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Imię: Sunia
Wiek: 12 lat
Płeć: Suka
Opis: Sunia to starszy piesek, który potrzebuje spokojnego i ciepłego domu. Wspaniale chodzi
na smyczy, ale wypuszczana swobodnie z kojca jest równie posłuszna. Łagodna z kontaktach z
ludźmi oraz innymi zwierzętami. Czeka na osobę, która obdarzy ją bezwarunkową miłością, jest
wspaniałym psem.

  

  

Osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, tel. 063 2730622 wew. 120

  

  

Imię: Kapsel 
Wiek: 2 lata
Płeć: Pies
Opis: Pomimo swojej wielkości Kapsel jest młodym psem, dopiero co przybierającym postać
dorosłego. Radosny, zaczepny, wręcz serdeczny, idealnie nadaje się do domu, w którym
przebywają dzieci. Należy zapewnić mu codzienną dawkę ruchu - wybieg lub spacery na
smyczy. Dobrze sprawuje się w roli psa stróżującego.

  

  

Osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, tel. 063 2730622 wew. 120
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Imię: Arleta 
Wiek: 6 lat
Płeć: Suka
Opis: Potrafi chodzić na smyczy, jest posłuszna oraz wierna. W kontakcie z innymi psami jest
potulna, lecz źle reaguje na inne suczki. Lubi pieszczoty, stróżuje.

  

  

Osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, tel. 063 2730622 wew. 120

  

  

Imię: Badziu 
Wiek: ok 6 lat
Płeć: Pies
Opis: Badziu to pies podchodzący pod rasę chart - smukła budowa ciała, bardzo szybko się
porusza, posiada instynkt myśliwski.
Jest psem posłusznym oraz pełnym energii. W stosunku do wolontariuszy jest miły i
przyjacielski, lecz ma charakter dominujący wobec innych psów. Badziu nadaje się na stróża
podwórka oraz na kompana w życiu codziennym. Potrzebuje dużej przestrzeni, idealny dla osób
uprawiających jogging, jeździectwo lub jazdę na rowerze.
Odradzany osobom hodującym ptactwo, ponieważ z powodu instynktu myśliwskiego Badziu
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może przynieść duże straty.

  

  

Osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, tel. 063 2730622 wew. 120

  

  

Imię: Murzynek 
Wiek: 5 lat
Płeć: Pies
Opis: Murzynek jest małym psem źle znoszącym samotność. Osoba, która zdecyduje się go
zaadoptować zyska psa serdecznego, przyjaznego oraz idealnego towarzysza. Kontaktowy w
stosunku do ludzi jak i do innych zwierząt, bezproblemowy. Nie wymaga dużego wybiegu.

  

Osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, tel. 063 2730622 wew. 120
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Imię: Bucik 
Wiek: 5 lat
Płeć: Pies
Opis: Bucik jest psem radosnym i pełnym energii. Bardzo lubi przebywać w towarzystwie ludzi,
jest typem psa domowego. Posłuszny i wdzięczny, nowego właściciela obdarzy zaufaniem.

  

Osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, tel. 063 2730622 wew. 120

  

  

Imię: Luna 
Wiek: ok 6 lat
Płeć: Suka
Opis: Luna jest przyjacielska, serdeczna oraz bezproblemowa z kontaktach z ludźmi i innymi
psami. Bardzo aktywna. Potrzebuje codziennie dużej dawki ruchu, źle znosi przebywanie w
małych pomieszczeniach. Elegancka i swobodna w ruchu, uwielbia biegać. Skłonna do zabawy
z wolontariuszami, obdarzona ogromną pogodą ducha, zawsze pozytywna.

  

  

Osoby zainteresowane adopcją proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, tel. 063 2730622 wew. 120
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