
BEZDOMNE PSY Z TERENU GMINY PAKOSŁAW,  

KTÓRE CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ   
 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 (65) 54 78 332                               www.pakoslaw.pl 

oraz w pok. nr 9 Urzędu Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław                 @psypakoslaw 
 

NIE MOŻESZ PRZYGARNĄĆ – PRZEKAŻ INFORMACJĘ DALEJ ! 

 

WSTĘPNA   REZERWACJA  
Imię: PIKOLO 
Rasa: mieszaniec 
Umaszczenie: brązowo-białe 
Płeć: pies 
Szczepienia: tak 
Odrobaczenie: tak 
Odpchlenie: tak 
Kastracja: tak 
Chip: - 
 
PIKOLO jest trochę nieufny w stosunku do nowo poznanych osób. 
Jest energicznym, ale kochanym psiakiem.  
Od 17.01.2019 r. przebywa w Schronisku w Henrykowie. 
 

 
 
 WSTĘPNA   REZERWACJA  

 
 
 
Imię: KOSMO 
Rasa: mieszaniec 
Umaszczenie: czarne podpalane 
Płeć: pies 
Szczepienia: tak 
Odrobaczenie: tak 
Odpchlenie: tak 
Kastracja: tak 
Chip: - 
 
KOSMO jest grzecznym, przyjacielskim psiakiem. Jest ufny i cieszy sie 
na widok człowieka. Jak każdy psiak uwielbia spacerki - jest to dla 
niego największa nagroda. Psiak będzie wspaniałym przyjacielem 
całej rodziny. 
Od 17.01.2019 r. przebywa w Schronisku w Henrykowie. 
 

 
 

  ADOPTOWANY  14.03.2019 r. 

 
 
 
Imię: FRED 
Rasa: mieszaniec 
Umaszczenie: czarne podpalane 
Płeć: pies 
Szczepienia: tak 
Odrobaczenie: tak 
Odpchlenie: tak 
Kastracja: tak 
Chip: tak 
 
FRED jest niewielkim psem, sięga przed kolano. Kocha ludzi i bardzo 
się cieszy, kiedy ktoś podchodzi do jego kojca. Potrafi wtedy 
odtańczyć szalony taniec radości. Umie podawać łapkę i przytulać się 
z całych sił. Na spacerach jest bardzo grzeczny, idzie na luźnej smyczy 
i nie zaczepia innych psów. 
Od 01.02.2019 r. przebywa w Schronisku w Dalabuszkach k/Gostynia. 
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NIE MOŻESZ PRZYGARNĄĆ – PRZEKAŻ INFORMACJĘ DALEJ ! 

 

Imię: PAKO 
Rasa: mieszaniec 
Umaszczenie:  czarne podpalane 
Płeć: pies 
Szczepienia: tak 
Odrobaczenie: tak 
Odpchlenie: tak 
Kastracja: tak 
Chip: tak 
 
PAKO to około 3-letni psiak.  
Jest przekochany i bardzo przytulaśny, do nowych osób jest trochę 
nieufny i przeważnie chowa się gdzieś w kącie i udaje, że go nie ma. 
Świetnie zgadza się z innymi psiakami. 
Od 28.02.2019 r. przebywa w Schronisku w Dalabuszkach k/Gostynia. 
 

  
Imię: NUGAT 
Rasa:  mieszaniec 
Umaszczenie:  brązowo-czarne 
Płeć: pies 
Szczepienia: tak 
Odrobaczenie: tak 
Odpchlenie: tak 
Kastracja: - 
Chip: - 
 
NUGAT był bardzo wychudzony - sama skóra i kości. Od samego 
początku był bardzo nieśmiały, ale nie przejawiał żadnej agresji. 
Wręcz przeciwnie był łagodny i spokojny. Dziś Nugat "nabrał ciała" 
i pewności siebie. Jest wesoły, energiczny i bardzo przyjacielski.  
Od 20.06.2018 r. przebywa w Schronisku w Henrykowie. 
 

  
Imię: ARTIS 
Rasa:  labrador 
Umaszczenie: czarne 
Płeć: pies 
Szczepienia: tak 
Odrobaczenie: tak 
Odpchlenie: tak 
Kastracja: - 
Chip: - 
 
ARTIS to starszy, niewidzący psiak. Nie przejawia agresji, akceptuje 
nowych opiekunów. Jest przyjacielski, ale zanim tak naprawdę odda 
całe swe serce musi zapoznać się z nowym otoczeniem. Nie może 
zobaczyć co go otacza więc musi "poczytać" nosem... Bardzo chętnie 
wychodzi na wybieg gdzie powoli sobie tupta. Na spacerach śmiało 
idzie naprzód. Artis na pewno odda całą swą miłość temu, kto go 
przygarnie.  
Od 28.02.2018 r. przebywa w Schronisku w Henrykowie. 
 

 


