
PSY CZEKAJĄCE NA ADOPCJĘ 

Płeć: suczka 
Wiek: ok. 2 lat 
Odrobaczona: tak 
Odpchlona: tak 
Wielkość: ok. 28 cm 
Chip: tak 
Imię: Żarka 
 

Żarka została znaleziona w m. 

Żarków. Jest to bardzo łagodna 

suczka, która nie przejawia agresji w stosunku do innych 

zwierząt. Bardzo lubi dzieci, chodzić na spacery i biegać po 

lesie. Troszkę boi się obcych ludzi, ale nie pogardzi dobrym 

smakołykiem. Szukamy dla niej dobrego domu w którym 

zostanie otoczona troskliwą opieką. Dodatkowe informacje 

pod nr tel. 600 371 080, e-mail:środowisko@bobrowice.pl 

Płeć: pies 
Wiek: ok. 3 lat 
Odrobaczony: tak 
Odpchlony: tak 
Kastracja: tak 
Wielkość: ok. 62 cm 
Chip: tak  

Imię: Chromo 
 
Chromo przybłąkał się na jedną z prywatnych posesji w m. 
Chromów w lipcu 2013r. Od ponad roku czeka na adopcję 
w Zielonogórskim schronisku. Uwielbia dzieci i wbrew pozorom 
ten duży pies kocha też dzieci. Nie jest agresywny w stosunku 
do nowych ludzi. Jest typem pieszczocha, który uwielbia 
głaskanie i drapanie. Wielkość psa wzbudza respekt. Szukasz 
psa który będzie mógł bawić się z Twoimi dzieci, a jednocześnie 
odstraszy potencjalnego złodzieja? Zaadoptuj Chromo, to 
towarzysz dla Twojej rodziny. 

Płeć: pies 
Rasa: mieszana 
Imię: Misiak 
Wiek: ok. 5 lat 
Odrobaczony: tak 
Odpchlony: tak 
Wielkość: ok. 32 cm 
Chip: tak 

 

Misiak został znaleziony w miejscowości Kołatka (gmina 
Bobrowice). Jest trochę przestraszony pobytem 
w schronisku. Nie jest agresywny, wystarczy poświęcić mu 5 
minut i zaczyna się wtulać w człowieka. Bardzo lubi 
drapanie po grzbiecie i nie pogardzi też psim smakołykiem. 
Psiak prawdopodobnie został porzucony, bo przez 3 
tygodnie siedział pod ośrodkiem w Kołatce, Misiak miał na 
sobie łańcuszek, niestety bez adresu i nr do właściciela... 
Szukamy dla niego dobrego właściciela, który go nigdy już 
nie porzuci. 

Płeć: pies 
Imię: Kovir 
Rasa:  typ psa karelskiego 
Wiek: ok. 3,5 lat 
Odrobaczony: tak 
Odpchlony: tak 
Wielkość: ok. 58 cm 
Chip: tak 

 

Kovir został znaleziony we wsi Janiszowice (gmina Bobrowice). 
Pies jest wesoły, przyjacielski i ufnie patrzy człowiekowi w oczy. 
Jest skory do zabawy. Lubi długie spacery oraz psie smakołyki. 
Kovir prawdopodobnie się komuś zgubił, bo jest zadbany, 
niestety, nie miał na sobie obroży i nie był zachipowany.  Psiak 
czeka na swojego właściciela lub nowy dom. 

 

Płeć: Pies 
Imię: Hrabia 
Wiek: ok. 2 lat 
Odrobaczony: tak 
Odpchlony: tak 
Wielkość: ok. 70 cm 
Chip: tak 

 

Hrabia został znaleziony przywiązany do drzewa w lesie koło 
miejscowości Kukadło (gmina Bobrowice). Pies trafił do nas 
wychudzony , nie wiadomo jak długo był na uwięzi. Hrabia 
nawet nie mógł usiąść bo linka zaciskała mu się wokół szyi i 
uniemożliwiała mu to.  Psiak jest bardzo energiczny. 
Uwielbia długie spacery i psie smakołyki. Nie wykazuje 
raczej agresji do innych psów. Szukamy dla niego dobrego 
domu, w którym poczuje się bezpiecznie. 

Płeć: pies 
Imię: Marco 
Wiek: ok. 8 lat 
Odrobaczony: tak 
Odpchlony: tak 
Wielkość: ok. 35 cm 
Chip: tak 

 

Marco błąkał się po wsi Barłogi. Jest 
spokojnym, starszym pieskiem, lubi spacery po lesie 
i wylegiwanie się koło człowieka. Marco jest pieskiem 
potrzebującym spokoju. Na pewno dobrze by się czuł 
w mieszkaniu jak i domku z ogrodem. Pies na początku 
zachowuje dystans, po chwili się otwiera. Nie brudzi, trzyma 
czystość w kojcu. Na inne psy nie zwraca uwagi.  Szukamy dla 
niego dobrego domu w którym poczuje się bezpiecznie 


