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GDY ZGUBI SIĘ PIES…
1. Zawiadom pobliskie schroniska (nie tylko w Twoim mieście ale również okoliczne ponieważ
pies może się przemieszczać). Do schroniska zadzwoń, wyślij maila ze zdjęciem lub najlepiej
odwiedź osobiście. Ważne, aby w schronisku posiadali zdjęcie zaginionego psa, sam opis psa
czasami nie wystarcza (chyba że pies jest zaczipowany wtedy nie ma problemu z
identyfikacją). Zostaw swój nr telefonu (spis schronisk poniżej).
2. Zawiadom Straż Miejską i zapytaj czy nie mieli zgłoszenia dot. podobnego psa, jeżeli w Twoim
mieście Straż Miejska zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt również im zostaw
swój nr telefonu. Jeżeli w Twoim mieście wyłapywaniem zajmuje się punkt interwencyjny na
wniosek Urzędu Miasta (zazwyczaj wydział komunalny lub ochrony środowiska) – skontaktuj
się z nimi.
3. Zrób ogłoszenia ze zdjęciem, opisem (kiedy i gdzie pies się zgubił) i nr telefonu. Ogłoszenia
porozwieszaj w okolicy, w lecznicach weterynaryjnych, w sklepach zoologicznych itp. W
Internecie dodaj w odpowiednich miejscach dot. zaginionych zwierząt np.







http://zaginionepsy.pl/
http://www.gumtree.pl/
http://www.morusek.pl/
http://www.utracone.pl/
http://slaskie.lento.pl/
http://tablica.pl/

4. Dzwoń i pytaj w schroniskach przynajmniej co drugi dzień (lub nawet codziennie o swojego
psa). Pamiętaj - w schroniskach są codziennie przyjmowane zwierzęta i zgłasza się mnóstwo
zaginięć, dlatego lepiej o sobie przypominać i pytać o swojego psa, zwłaszcza jeżeli pies nie
jest zaczipowany, jeżeli jest zaczipowany sprawdź w bazie: www.safe-animal.eu czy wpis jest
aktualny (zwłaszcza Twój nr tel.), jeżeli pies będzie poprawnie wpisany w bazie internetowej a
pies trafi do schroniska – pracownik schroniska po sprawdzeniu nr czipa na pewno do Ciebie
zadzwoni.
Jeżeli zguba się już znajdzie a nie posiada jeszcze czipa – zachęcamy do zaczipowania
(obecnie dla mieszkańców Chorzowa odbywa się nieodpłatne czipowanie zwierząt w wybranych
lecznicach weterynaryjnych, więcej na naszej stronie www).

Zaadoptuj zwierzaka! Odwiedź naszą stronę: http://www.chorzow.schronisko.com
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Adresy śląskich schronisk:
Tarnowskie Góry - Cichy Kąt - społeczny azyl dla psów i kotów - ul. Wiśniowa 35 - Tel./fax: 602 680 250; 606 959 454
Bielsko-Biała - Schronisko dla zwierząt - ul. Reksia 48 - Tel./fax: 33 814 18 18
Bytom - Schronisko dla Zwierząt - ul. Łaszczyka 18 - Tel./fax: 32 395 21 75
Chorzów - Schronisko dla Zwierząt - ul. Opolska 36 41-500 Chorzów- Tel./fax: 32 249 84 52
Chorzów - Fundacja S.O.S. dla zwierząt 41-508 Chorzów (Maciejkowice),ul.Antoniów 1, tel/fax 32 2458106, 533 334 453
Cieszyn - Schronisko dla psów - ul. Cicha 91 - Tel./fax: 33 851 55 11
Częstochowa - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - ul. Gilowa 44/46 - Tel./fax: 34 361 65 66
Gliwice - Sośnica - Schronisko dla Zwierząt - ul. Wschodnia - Tel./fax: 32 305 09 43
Katowice - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - ul. Milowicka 1 - Tel./fax: 32 256 61 15
Miedary – k/Tarnowskich Gór ul.1 Maja 76, 42-676 Miedary Tel. 516 071 855
Mysłowice - Schronisko dla zwierząt w Mysłowicach - ul. Sosnowiecka 16 - Tel./fax: 32 316 08 85
Ruda Śląska - Społeczne Schronisko dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu - ul. Bujoczka 2 - Tel./fax: 32 24-80-362
Rybnik - Schronisko dla Zwierząt - ul. Majątkowa 42 - Tel./fax: 32 42-46-299
Sosnowiec - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu - ul. Baczyńskiego 11A - Tel./fax: 32 293-75-56
Tychy - Miejskie Schronisko dla Zwierząt - ul. Przejazdowa 101 - Tel./fax: 0 605-897-607
Zabrze-Biskupice - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psitulmnie"- ul. Bytomska 133 - Tel./fax: 32 271-47-97
Żory - Azyl dla Psów - ul. Okrężna 5 - Tel./fax: 32 43 56 880 w. 20
Żywiec - Schronisko dla Zwierząt - Kabaty 2 - Tel./fax: 694 475 951

Straż Miejska – bezpłatny alarmowy nr tel. 986

Zaadoptuj zwierzaka! Odwiedź naszą stronę: http://www.chorzow.schronisko.com

