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Aktualizacja: w sobotę 9 maja 2020 r. Misiek wraz ze swoją przyjaciółką Lenką zostały
adoptowane! Dziękujemy za tę wspaniałą adopcję i za to, że psiaki nie zostały
rozdzielone :) To dla nich wiele znaczy i pewnością dadzą nowej rodzinie mnóstwo
radości i miłości i to w podwójnej dawce!

Misiek to owczarek w wersji mini, niskopodłogowej. Wyjątkowo urodziwy psiak o pięknej
dłuższej sierści. Do schroniska trafił w 2016 r. wraz z suczką Lenką, z którą przez 4 lata
mieszkał w boksie. Spał z nią w jednej budzie, uwielbiali się razem bawić - wspaniale było ich
obserwować, wesołe gonitwy czy zapasy. Na początku tego roku u Lenki stwierdzono
uszkodzenie łąkotki i konieczna była operacja. Lenka najpierw zamieszkała w izolatce a
następnie już na stałe zamieszkała w biurze schroniska. Tęsknotę Miśka nie sposób opisać
słowami. Dotąd przynajmniej mieli siebie….teraz nie dość, że samotny bez człowieka to jeszcze
utracił swoją ukochaną towarzyszkę tej niedoli… Stąd nasz apel… pilnie szukamy dla Misia
domu. Możliwe, że w nowym domu także mógłby zamieszkać z przyjazną suczką. Względem
obcych osób w pierwszym kontakcie jest nieśmiały, jednak gdy już kogoś nieco pozna, to
rozkwita i chętnie przychodzi na pieszczoty. Ceni sobie bliskość człowieka, wolontariuszy wita,
radośnie machając ogonkiem. Ze spokojem znosi wyczesywanie swojego długiego futra, bez
problemu pozwala się wziąć na ręce. Jest niesamowitym łakomczuchem, na widok jedzenia z
entuzjazmem podskakuje na swoich krótkich łapkach; przysmaki pomagają też szybko wkupić
się w łaski Misia. W schronisku Misiek nauczył się spacerować na smyczy i trzeba przyznać, że
spaceruje po prostu idealnie - dziarsko, równym tempem, z uśmiechem na pyszczku. Podczas
spaceru nie zwraca uwagi na inne psy, nie zaczepia ich ani nie wszczyna żadnych awantur,
skupia się przede wszystkim na węszeniu.

Dla Miśka szukamy troskliwego i spokojnego domu. Najbardziej marzymy o tym, aby
zamieszkał razem ze swoją najlepszą przyjaciółką Lenką, z którą jest związany - stanowią
naprawdę zgrany zespół, opiekun nawet nie odczuje, że ma dwa psy - ale nie jest to warunek
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adopcji.

Adopcję prowadzą: Agnieszka, tel. 604 94 14 61 mail: majkam75@o2.pl oraz Małgosia, tel.
501 965 678
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