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Pomóżmy psom ze schroniska 
Pod patronatem "nowin" 
 

- Nie chcemy, aby powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, gdy psy w 
schronisku nie miały co jeść, gdzie schronić się przed śniegiem. Dlatego teraz 
chcemy dobrze przygotować się do zimy. Apelujemy o pomoc dla naszych 
czworonogów - mówi Antoni Szałyga, prezes Stowarzyszenia Ochrony 
Zwierząt "Sara" w Przemyślu. 
 
"Sara" zajmuje się schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w 
podprzemyskich Orzechowcach. Gdy w styczniu br. jej wolontariusze 
przejmowali obiekty, schronisko przedstawiało opłakany widok. Psy 
chodziły wygłodniałe, nie było zapasów jedzenia. Nowej karmy, z powodu 
obfitych śniegów, nie można było dowieźć. Wiele psów chodziło wolno. 
- W ciągu kilku miesięcy udało się nam częściowo odremontować 
pomieszczenia dla psów. Zaprowadziliśmy ewidencję, suki są oddzielone 

od psów. Prowadzimy sterylizację zwierząt, dzięki temu już nie przybywa szczeniaków - mówi Artur Bąk z Sary. 
Działacze twierdzą, że jednym z ich największych sukcesów jest zlikwidowanie łańcuchów dla psów. Groźne 
czworonogi przebywają w pojedynczych kojcach. Tylko starsze i łagodne chodzą wolno. 
- Sporo psów oddaliśmy w dobre ręce. Ludzie adoptowali 203 psy. Od początku roku przyjęliśmy 228 nowych. 
Odremontowaliśmy gabinet lekarski, dzięki temu weterynarze tutaj na miejscu mogą udzielać zwierzętom pomocy. 
Jednak w schronisku jest jeszcze sporo do zrobienia - twierdzi Joanna Bernaczyk z "Sary". 
- Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy w różny sposób, przez kilka miesięcy nas wspierali - mówi 
prezes Szałyga. 

Możesz pomóc 
Członkowie stowarzyszenia chcieliby dokończyć ogrodzenie obiektu i dalej 
remontować pomieszczenia dla psów. Proszą o przekazywanie materiałów 
budowlanych, m.in. cementu i siatki ogrodzeniowej. Konieczne jest jedzenie, najlepiej 
takie, które można przechowywać przez dłuższy okres: kasza, sucha karma itp. 
Chętni mogą również wpłacać dowolnej wysokości datki na konto Stowarzyszenia 
Ochrony Zwierząt "Sara", ul. Słowackiego 64 w Przemyślu, konto - Bank Śląski Oddz. 
w Przemyślu 10501546 - 2254801877. 
"Sara" zaprasza do współpracy wszystkich chętnych. Także do pomocy przy 
drobnych pracach w schronisku. Oferuje do adopcji psy. Ze schroniskiem w 
Orzechowcach można się kontaktować pod nr tel. (016) 672 07 07. W pierwszą 

sobotę i niedzielę października w orzechowskim schronisku zorganizowane zostaną Dni Otwarte. 
Już pomogli: 
Zakłady Płyt Pilśniowych, Zakład Karny w Medyce, Koło Łowieckie "Ponowa", Jasbud, SP 16, SP 15, nauczyciele z 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych, Jednostka Wojskowa w Żurawicy, SP w Sierakoścach, 
Euroterm, MiniMal, Julius Mainl, Albert, Batista, Drobeko, Cargill, Domus, Smak Pogórza, piekarnia Ochenduszko, 
piekarnia nr 5, Straż Miejska, Hurtownia Mięsa i Wędlin Szczepanik, Zakład Przetwórstwa Mięsnego z Orłów. 
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Tego boksera poprzedni właściciel zdzielił siekierą w 
głowę. Pies długo nie ufał ludziom. AUTOR

"Sara" doprowadziła do porządku 
pomieszczenia dla psów. Niezbędne są 
jednak dalsze remonty. AUTOR 


