
PSIAKI DO ADOPCJI 
SCHRONISKO W BORKU

DOGS FOR ADOPTION

SHELTER IN BOREK



BY SAVING ONE DOG, YOU WON'T 
CHANGE THE WHOLE WORLD, BUT THE 

WHOLE WORLD WILL CHANGE FOR 
THAT ONE DOG

Ratując jednego psa nie zmienisz całego świata, ale cały świat zmieni 

się dla tego jednego psa



1.ALEK
• Name: Alek

• Sex: male

• Breed: mix

• Size: above the knee

• Age: about 6 years

• Colour: black and tan

• Castration//sterilization: yes

• Date of arrival: 21st of September 2018 

• Status: for adoption

• Alek, czyli olbrzym o gołębim sercu! Wielki, ale łagodny jak baranek. Jest posłuszny i potrafi chodzić na smyczy.

• Alek uwielbia ludzi, nie wykazuje agresji w stosunku do innych psów, jednak bardzo nie lubi kotów. 

• Nasz podopieczny ma około 5 lat. Jest zachipowany, zaszczepiony, wykastrowany i odrobaczony. 

• Alek to cudowny zwierzak, który jedyne czego pragnie to ludzkiej miłości. 



2.BAJLI
• Name: Bajli

• Sex: male

• Size: up to the knee

• Age: 5 years

• Colour: brown and black

• Castration//sterilization : yes

• Status: for adoption

• Około 5 letniemu psiakowi, trafił się kiedyś taki dzień w życiu, gdzie jego drogi skrzyżowały się z drogami do 

naszego schroniska. Błąkającego się po okolicy psiaka, ktoś zgłosił. Od tej chwili zamieszkał z nami.

• I choć Bajli jest w typie rasy i zawsze jest większy cień nadziei, że ktoś może go szuka, że może za nim tęskni –

niestety tym razem był złudny. O psa pomimo ogłoszeń nikt nie pytał.

• O samym psie można powiedzieć, że jest grzecznym, lubiącym kontakt z człowiekiem, jego stosunek do psów też nie ma większego problemu, 

przynajmniej do tej pory nic takiego tutaj nie pokazał.

• Dla tego brązowo czarnego skarba, szukamy najkochańszej rodziny pod słońcem.

• Chcemy, żeby zamieszkał u kogoś nie tylko w domu, ale i w sercu.



3.BASTI
• Name : Basti

• Sex: male

• Size: below the knee

• Age: 4 years

• Colour: dark

• Castration//sterilization : yes

• Status: for adoption

• Kto czeka na nowego właściciela w schronisku? Wiele psiaków i kociaków, a między innymi on - Basti.

• Psiak około 4 letni, puszysty, energiczny, lubi przebywać z ludźmi. Na spacerach troszkę ciągnie smycz, 

ale da się wytrzymać. Nie za bardzo przepada za innymi psami.

• Czeka na odpowiedzialnego opiekuna zaangażowanego w jego dalsze wychowanie.

• Psiak na pewno jest bardziej z tych, które lubią ruch więc przyszły właściciel powinien mu go zapewnić.

• Już tylko przydałoby mu się do skompletowania pełni szczęścia, pojechać z kimś do domku. 

• Basti wypatruje Was nieustannie. Może w końcu się doczeka.



4.BELFAST
• Name: Belfast

• Sex: male

• Size: up to the knee

• Age: 9 years

• Colour: black with white patches

• Castration//sterilization : yes

• Status: for adoption

• Belfast to piękny pies wygląda na młodszego niż przypuszczalnie jest. Określamy go na około 9 lat. Sami zobaczcie jak 

sympatycznie wygląda ta czarna mordka. Dlaczego znalazł się na ulicy?

• Dlaczego nikt go nie szukał, nikt się po niego nie zgłosił? Pytań zawsze jest wiele - odpowiedzi niestety nie znamy. Gdyby mógł, 

to na pewno by nam opowiedział co się stało, czy komuś zaczął zawadzać? Nie ważne co, było - najważniejsze teraz co będzie!

• A mamy nadzieję, że już będzie tylko lepiej. I w Was kochani nadzieja, że pomożecie znaleźć dom, bądź go dacie temu fajnemu psiakowi.

• Wykastrowany, przygotowany do adopcji, odrobaczony, zaszczepiony i zachipowany.



5.BELLA

• Name: Bella

• Sex: female

• Breed: mongrel

• Size: below the knees

• Age: 4 years

• Colour: whiet and brown

• Castration//sterilization : no

• Status: obecnie przebywa w domu tymczasowym, ale szukamy dla Belli domku stałego.

• Trafił się jej taki los, że zamiast radośnie mieszkać na czyimś podwórku, musi spędzać czas w schroniskowym kojcu, do czasu kiedy sąd rozstrzygnie, czy 
jej dotychczasowy właściciel nieprawidłowo sprawował nad nią opiekę.



6.BOTO
• Name: Boto

• Sex: male

• Breed: mix

• Size: above the knees

Age: 8 years

Colous: white and brown

Castration//sterilization : yes

Date of arrival: 20th of June 2017

Status: for adoption

Boto trafił do nas trzy lata temu. Jest bardzo dużym, starszym (ok. 8 letnim) pupilem. Jako, iż jest typem moskiewskiego psa stróżującego, świetnie 

sprawdzi się jako stróż posesji.

Z psiakiem od początku pracuje behawiorysta, ponieważ w przypadku każdej adopcji, musimy mieć pewność, iż pies nie będzie stanowił jakiegokolwiek 

zagrożenia dla nowych właścicieli.

Nie znamy dokładnej przeszłości Boto, jednak jesteśmy przekonani, że pomimo porzucenia go przez starych właścicieli, znajdzie on swój nowy kochający 

dom.



7.BRONX
• Name : Bronx

• Sex: male

• Breed: mix

• Size: to the middle of the thigh

• Age: 10 years

• Colour: brown

• Castration//sterilization : yes

• Date of arrival: 6th of May 2018

• Status: for adoption

• Bronx to bardzo duży samiec, który jeszcze niedawno kompletnie nie akceptował smyczy i szalał, próbując się z niej uwolnić, a teraz gryzie ją tylko dla 
zabawy i zwrócenia uwagi :-)

• Bronx przeszedł szkolenie behawioralne, dzięki któremu potrafi ładnie spacerować i grzecznie się zachowywać. Uwielbia smakołyki. Niestety z powodu 
swoich rozmiarów i wieku, ok. 10 lat, ma problemy ze stawami, dlatego otrzymuje leki i witaminy, które pozwalają mu utrzymać dobrą kondycję.

•

Bronx szuka opiekunów którzy będą kontynuować jego leczenie, a także zapewnią mu mnóstwo ruchu. Bronx jest zaszczepiony, zachipowany, 
odrobaczony i wykastrowany.



8.CAMEL

• Name: Camel

• Sex: male

• Size: below the knee

• Age: 14 years

• Colour: black

• Castration//sterilization : no (due to age)

• Status: obecnie przebywa w domu tymczasowym, ale szukamy domku stałego dla Camelka

Camel jest pieskiem niewidomym, ale z wielkim serduchem i szukającym na stałe swojego domu i tego jedynego kochającego 

człowieka.



9.CZADER
• Name: Czader

• Sex: male

• Size: above the knees

• Age: 4 years

• Colour: chocolate, in the type of Labrador

• Castration//sterilization : yes

• Status: for adoption

Fajny pies w typie labradora szuka swojej nowej rodziny. Chłopak ma na imię Czader, jest bardzo grzecznym, łagodnym psem.

Uwielbia przebywać wśród ludzi, z psami dogaduje się już troszkę gorzej. Spacery z nim, to sama przyjemność.

Trafił do nas z ulicy, niestety nie znamy jego przeszłości i powodu przez, który tutaj trafił - ale czy w ogóle może być taki powód, by porzucić psa.

Szukamy dla niego kochającej, odpowiedzialnej rodziny, która przygarnie go do swojego domku.

On, jak i każdy pies zasługuje na miłość.



10.CZARKA
• Name: Czarka

• Sex: female

• Size: below the knees

• Age: 4 years

• Colour: red

• Castration//sterilization: yes

• Status: for adoption

"...Przemoknięte serca miast...
.....Bo choć zapomniał o nas świat
Mokrzy od stóp do głów nie tracimy nadziei..."

W schronisku przebywają również psy, które są bądź były w terapii behawioralnej.
Jednym potrzeba więcej czasu, innym mnie by otworzyć się na człowieka.

W ich przypadku w grę wchodzi tylko adopcja warunkowa, gdzie trzeba trochę więcej zaangażowania, wytrwałości i zawzięcia niż 
w wypadku zwykłej adopcji.



11.DINGO
• Name: Dingo

• Sex: male

• Size: up to the knees

• Age: 7 years

• Colour: bright / beige

• Castration//sterilization: no

• Status: obecnie przebywa w domu tymczasowym, ale szukamy dla Dingusia domu stałego

Dingo malutki, delikatny piesek i mimo różnych przejść i cierpienia nadal ufający człowiekowi.

Szukamy dla niego odpowiedzialnego, kochającego domu, który zadba o pieska i pomoże wyjść mu na prostą.

• Obecnie przebywa w domu tymczasowym, ale szukamy dla niego domku stałego.

Wymaga diagnostyki w celu dalszego leczenia wypadającej sierści oraz dobrej jakości karmy zarówno suchej jak i mokrej.



12.IGNAŚ
• Name: Ignaś

• Sex: male

• Size: poniżej kolan

• Age: 8 years

• Colour: dark

• Castration//sterilization: no

• Status: for adoption

• Pies wyrwany z piekła!

• Nigdy nie możemy zrozumieć dlaczego człowiek wciąż zadaje tyle bólu zwierzętom.

• Niby taki nowoczesny świat mamy, a gdzieś dzieją się takie rzeczy.

• Pies został znaleziony, jako przywiązany do ogrodzenia, niby nic niezwykłego, a jednak.

• Na szyi miał łańcuch, nie obrożę . Łańcuch ponad to był wrośnięty w szyję.

• Jak dużo bólu i cierpienia przeżył? A jednak nadal potrafi zaufać ludziom i szuka w nich nadziei na lepsze życie.



13.OMAR
• Name: Omar

• Sex: male

• Breed: mix

• Size: big (similar to German Shepherd)

• Age: 7-8 years

• Castration//sterilization: yes

• Status: for adoption

Omar to dla nas pies zagadkowy, o wyjątkowej urodzie. Ma oklapnięte uszko, jest duży, a także silny.

Omar trafił do naszego schroniska z Wojnicza. Mógł być psem łańcuchowym, nie wyklucza się, iż stosowano wobec niego przemoc 

fizyczną.

Omar bardzo broni swego terytorium w kojcu, nie dogaduje się też zbyt dobrze z innymi psami. Potrafi bardzo ładnie chodzić na

smyczy, jednak wciąż uczy się posłuszeństwa.

Omar poszukuje rozsądnych, a także zdeterminowanych opiekunów, którzy poświęcą mu niezbędny czas i środki na wypracowanie 

pożądanych, dobrych zachowań.

Nasz podopieczny został zachipowany, zaszczepiony, wykastrowany, a także odrobaczony.



14.ROCKY
• Name: Rocky

• Sex: male

• Size: above the knees

• Age: 5 years

• Colour: black and brown

• Breed: look like German Shepherd

• Castration//sterilization: yes

• Status: for adoption

Rocky bo tak dostał u nas na imię, to typ psa stróżującego. Ma około 5 lat.

Szuka domu raczej bez innych psów, bo zdarza mu się wykazywać niepowołane zachowanie w stosunku do przedstawicieli swojego gatunku.

Kontakt z człowiekiem ma dobry, reaguje na podstawowe komendy, ładnie chodzi na smyczy.

Roki to taki pies, który szuka odpowiedzialnego nowego właściciela, najlepiej bardzo dobrze znającego typ rasy.

Przed adopcją konieczne są odwiedziny i spacery z psem w towarzystwie behawiorysty.



15.KOJOT
• Name: Kojot

• Sex: male

• Size: above the knees

• Age: 5 years

• Breed: mix (similar to the German Shepherd)

• Castration//sterilization: yes

• Status: for adoption

Gratka dla biegaczy i miłośników długich spacerów. Świetny pies do adopcji.

To około pięcioletni samiec. Jest psem bardzo radosnym, pełnym energii, łatwo nawiązuje kontakt z człowiekiem i bardzo

szybko i chętnie się uczy.

Idealny dla ludzi aktywnych, dotrzyma kroku zarówno piechurom jak i biegaczom.
Jest psem pewnym siebie, wymaga doświadczonego opiekuna.

Nie przepada za małymi psami. Bardzo lubi pieszczoty i domowe ciepełko, raczej nie nadaje się do domu z malutkimi dziećmi.

Jest wykastrowany, zachipowany i zaszczepiony.



16.KROPKA
• Name: Kropka

• Sex: female

• Size: tiny

• Age 12 years

• Colour: black

• Castration//sterilization: no

• Status: obecnie przebywa w domu tymczasowym, ale szukamy dla Kropki domku stałego

KROPKA, to urocza, maleńka około 12 letnia suczka, w typie ratlera praskiego. Trafiła do nas z guzem na klatce piersiowej, 
wielkości piłki tenisowej, który ciążył i utrudniał ruch tak małej istocie jaką jest Kropka.

Nasza ''niunia'' bez komplikacji przeszła zabieg usunięcia nowotworu, szybko dochodząc do siebie.
Maleństwo uwielbia spać na kanapie, wygodnym legowiskiem też nie pogardzi. Suczka dopiero uczy się wychodzić na zewnątrz 
załatwiać swoje potrzeby, natomiast bardzo dobrze opanowała załatwianie się na maty.

Szukamy domu stałego , bądź tymczasowego, gdzie sunia będzie miała z racji wieku spokój na resztę swojego psiego życia.
Suczka, to delikatna, maleńka istotka, więc preferowany dom bez małych dzieci i dużych psów.

Zaszczepiona, odrobaczona, zachipowana czeka na swoją szansę od losu.



17.JESSIE
• Name: Jessie

• Sex: female

• Breed: mongrel

• Size: above the knees

• Age: 5 years

• Colour: bright

• Castration//sterilization: no

• Status: obecnie przebywa w domu tymczasowym

Jessie dostała wyrok za niewinność. Długie miesiące za kratami są dla niej karą, za to, że była dobrym psem.

Pan nie dba, nie kocha, a pies... Pies trafia za kraty na długie miesiące by sąd mógł udowodnić właścicielowi, że to co robił było złe. Właściciel 
czeka na karę, a Jessie już ją odbywa.

Jessie kocha ludzi, uwielbia być głaskana. Cieszy się na widok każdego bo liczy, że zaraz ktoś Ją weźmie na spacer... I już nie odda za kraty!

Jessie lubi spacery, swojego człowieka nie opuści na krok, czeka na takiego z którym będzie mogła iść przez życie. Łapę w łapę, krok za krokiem, 
serce w serce.

Jessie ma około 5 lat, przed Nią jeszcze długie, wspaniałe życie. Może kiedyś los się, do niej uśmiechnie. Na razie czeka na decyzje sądu....



18.LEDA
• Name: Leda

• Sex: female

• Size: big

• Age: 1,5 year

• Colour: bright

• Castration//sterilization: no

• Status: sunia czeka na wyrok w sądzie, obecnie szukamy dla niej domu tymczasowego z opcją stałego

Leda, została zabrana na jednej z interwencji, choć gmina starała się uzyskać zrzeczenie właściciela, to w tym przypadku niestety, 
nie udało się. Sunia czeka na wyrok - to najgorsze, nie można jej szukać domu stałego.

Pozostaje dom tymczasowy z opcją stałego.
Leda, to cudowna, młoda sunia, pełna energii i miłości do człowieka.

Nowy opiekun chcący przygarnąć sunię do siebie, musi być zaznajomiony z typem rasy, odpowiedzialny.
Musi zapewnić dużej, wiele ruchu i atrakcji oraz poczynić, coś w kierunku nauki suni, bo to młody pies chłonący wiedzę jak gąbka.



19.MAKAO
• Name: Makao

• Sex: male

• Size: up to the knees

• Age: 5 years

• Colour: dark (similar to dachshund) 

• Castration//sterilization: yes

• Status: for adoption

Kiedyś Pan X - teraz Makao.
Dzięki Państwa pomocy trafił do schroniska, odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany i zachipowany, czeka na nowe życie-
nowy dom.

Zapraszamy do schroniska, aby zapoznać się z tym około 5 letnim psem w typie jamnika.



20. REDA
• Name: Reda

• Sex: female

• Size: up to knees

• Age: 5 years

• Colour: light and dark brown

• Castration//sterilization: yes

• Status: for adoption

Dla Redki potrzebujemy opiekuna cierpliwego, spokojnego, który pozwoli jej się poznać z jak najlepszej strony. Reda mieszka w schronisku,
nie jest psem, który podejdzie do każdego, który z każdym wyjdzie na spacer.

Jest sunią, która potrzebuje czasu, by otworzyć się na nowo poznanego człowieka. Jeśli spędzisz z nią chwile na pewno się zakochasz, a i ona 
zaufa Ci i odda całe swoje psie serce.

Pięknie chodzi na smyczy, z pewnością nadaje się do towarzystwa innych psów, które lubi i toleruje.
Reda jest gotowa do adopcji, wysterylizowana, zaszczepiona, odrobaczona.



WIĘCEJ PIESKÓW ZNAJDZIECIE NA:

• http://www.strazobronyprawzwierzat.pl/index.php?p=1_185_psiaki-do-

adopcji

Thank you for your attention / Dziękujemy za uwagę 

Prezentację przygotowali : członkowie grupy I – MT.

http://www.strazobronyprawzwierzat.pl/index.php?p=1_185_psiaki-do-adopcji


Prezentacja przygotowana w ramach realizacji zadań 

wynikających z projektu Małopolskie Talenty. 

Temat: PETS ARE NOT TOYS. 

PSP im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach


