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Właściciele suki, u której planowany jest 
miot powinni zwrócić uwagę na kilka bar-
dzo istotnych aspektów ciąży oraz porodu. 
Pierwsze 3 tygodnie po pokryciu to czas 
oczekiwania na diagnozę ciąży. Aby ją po-
twierdzić, lekarz przeprowadza badanie kli-
niczne oraz USG, zwykle pomiędzy 20-25 
dniem po zakończonej cieczce. Potwier-
dzenie ciąży to czas radości, ale to jeszcze 
nie cały sukces. Suka wymaga troskliwej 
opieki podczas dalszych etapów ciąży i po-
rodu, który ma miejsce zwykle 60-65 dni 
po pokryciu, a opieka neonatologiczna to 
następny niezmiernie istotny etap. Od po-
łowy ciąży powinno się stopniowo zwięk-
szać dawkę pokarmową o 10% w każdym 
kolejnym tygodniu. Warto rozpocząć wpro-
wadzanie karmy dla suk w ciąży i karmią-
cych, ponieważ zawiera ona wszystkie nie-
zbędne składniki dla prawidłowego rozwoju 
szczeniąt. Pokarm powinien być podzielo-
ny na klika mniejszych porcji, żeby ułatwić 
trawienie. Bardzo często suki w ciąży mie-

wają osłabiony apetyt lub nawet całkowicie 
go tracą. Konieczne jest wtedy wyszukiwa-
nie czegoś co będzie bardziej smakowite 
lub podawanie jedzenia z ręki, tak żeby 
zapewnić suce i szczeniętom odpowiednią 
ilość substancji odżywczych. Ciąża powin-
na być nadal monitorowana przez lekarza 
weterynarii poprzez USG oraz badanie 
poziomu progesteronu, tak żeby w razie 
czego, możliwie jak najwcześniej wychwy-
cić ewentualne komplikacje. W ostatnich 
dwóch tygodniach przed porodem warto 
rozważyć zdjęcie RTG, które pozwoli po-
znać dokładnie liczbę szczeniąt. Dzięki tej 
informacji właściciel będzie mieć większą 
pewność, czy wszystkie szczenięta przy-
szły na świat i można uznać, że poród się 
zakończył. Termin porodu wyznacza lekarz 
weterynarii za pomocą analizy stężenia 
progesteronu w czasie cieczki oraz za po-
mocą biometrii płodowej, czyli pomiarów 
wielkości płodów i macicy dokonywanych 
w trakcie badania USG. W ostatnim tygo-

dniu ciąży warto dokonywać także pomia-
rów temperatury ciała ciężarnej matki. Naj-
lepiej 2 razy dziennie, a wyniki koniecznie 
zapisywać. Zaobserwowany spadek tem-
peratury ciała o minimum 1 ºC świadczy 
o tym, że poród powinien rozpocząć się 
w ciągu nadchodzących godzin. W ostat-
nich godzinach suka może być bardziej 
nerwowa, zaczyna dyszeć. Kopie czasem  
w swoim legowisku, ścieli je, może przy 
tym popiskiwać. Wyjście na zewnątrz, żeby 
załatwiła potrzeby fizjologiczne powinno 
odbywać się już tylko na smyczy, żeby nie 
okazało się, że suka na miejsce porodu wy-
bierze sobie podwórko.  Co oprócz termo-
metru, właściciel powinien mieć przygoto-
wane? Konieczne będą chłonne ręczniki do 
osuszania narodzonych szczeniąt, a także 
źródło ciepła w kojcu porodowym – lam-
pa lub poduszka grzewcza. Niezbędne są 
także waga oraz notes, w którym powinno 
się notować masy urodzeniowe szczeniąt. 
Przydadzą się także klipsy zaciskowe lub 

nici do podwiązania pępowiny oraz grusz-
ka do odessania płynu z górnych dróg od-
dechowych. W razie braku pokarmu u suki 
warto mieć w domu mleko zastępcze. 
Powinniśmy znać też numer telefonu do 
lekarza prowadzącego ciążę, który będzie 
gotowy nawet w środku nocy i wykona nie-
zwłocznie  cesarskie cięcie w razie kompli-
kacji porodowych.

Kiedy poród się rozpocznie, należy spraw-
dzać, czy suka oczyszcza nowonarodzone 
szczenięta z błon i wód płodowych, zaopa-
trzyć pępowinę i obserwować, czy liczba 
urodzonych szczeniąt odpowiada liczbie 
wydalonych łożysk. Nie należy pozwalać, 
żeby suka zjadała wszystkie łożyska, po-
nieważ może to doprowadzić do biegunki. 
Jeżeli mamy podejrzenie, że łożysko lub ło-
żyska nie zostały wydalone należy udać się 
do lekarza weterynarii. Szczenięta powinny 
napić się siary w ciągu kilku godzin od po-
rodu, żeby przyjęły przeciwciała od matki.

Opieka nad pupilem w ciąży

W ostatnich dwóch tygodniach przed porodem warto rozważyć 
zdjęcie RTG, które pozwoli poznać dokładnie liczbę szczeniąt

Prof. dr hab. Wojciech Niżański 
Katedra Rozrodu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt

Mówiąc o zdrowiu i dobrostanie psów i ko-
tów nie sposób jest nie wspomnieć o zdrowej 
jamie ustnej. Stwierdzono, że aż 80% doro-
słych psów ma problemy z chorobami zębów 
i przyzębia. Głównym sprawcą wszystkich 
dolegliwości jest płytka nazębna, która ulega 
mineralizacji tworząc kamień nazębny. 

Najlepszym rozwiązaniem jest praca u pod-
staw. Po decyzji o przygarnięciu do domu 
zwierzęcia warto wybrać się z nim do leka-
rza weterynarii w celu ustalenia aktualnego 

stanu zdrowia i poznania sposobów higieny 
jamy ustnej. Praca z młodym zwierzęciem 
polega na przyzwyczajaniu go do faktu, iż 
pokazuje się i szczotkuje zęby.  Mechanicz-
ne usuwanie płytki nazębnej, powinno być 
codzienną czynnością. Badania pokazują, 
że zmniejszenie częstotliwości mycia zębów 
do “co 2 dni”, zmniejsza jego skuteczność 
nawet o 25%, a szczotkowanie zębów co 3 
dni jest bezwzględnym minimum.  U młode-
go zwierzęcia można zacząć od przeciera-
nia zębów gazikiem z niewielką ilością pasty 
dla zwierząt. Jeśli gazik zostanie zaakcep-
towany można spróbować wymienić go na 
specjalną szczoteczkę. Sytuacja wygląda 
podobnie, jeśli chodzi o higienę u zwierząt 

dorosłych, czyli stopniowo przyzwyczaja-
my podopiecznego do różnych czynności 
w obrębie jamy ustnej. Do higieny aktywnej 
zaliczamy również stosowanie żeli stoma-
tologicznych, które są nakładane za pomo-
cą gazika na koronę zębów i dziąsła. Jeśli 
właściciel nie jest w stanie nakłonić pupila 
do współpracy, a każda próba kończy się 
próbą odgryzienia palców wówczas można 
posiłkować się specjalna dietą stomato-
logiczną, suplementami, przekąskami czy 
dodatkami do wody pitnej. Warto zazna-
czyć, że te bierne metody higieny stanowią 
jedynie około 30% tego co możemy zrobić, 
aby zapobiec chorobom zębów i przyzębia. 
Diety stomatologiczne są karmami suchy-

mi, dedykowanymi osobnikom zdrowym. 
Dostępne preparaty sypkie zawierające 
algi, dodawane do karmy, mają wpływać na 
skład śliny. Dzięki temu nie dochodzi do zbyt 
szybkiej mineralizacji kamienia nazębnego. 
Na podobnej zasadzie działają płyny doda-
wane do wody. Do wyboru mamy również 
gryzaki stomatologiczne w formie przekąsek 
i zabawek. 

Stosowanie kombinacji aktywnych i pasyw-
nych metod higieny znacząco wpływa na 
zdrowie jamy ustnej. W przypadku pojawie-
nia się kamienia nazębnego, halitozy i sta-
nów zapalnych dziąseł wskazana jest wizyta 
u lekarza weterynarii.

Dbaj o zęby czworonoga

PARTNERZY MEDIALNIPARTNERZYPARTNER STRATEGICZNYPARTNERZY MERYTORYCZNI

TEKST/ Lek. wet. Katarzyna Różycka

 

TARGI
ZOOLOGICZNE

lek. wet. Zuzanna Ligocka 
Katedra Rozrodu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Potwierdzenie ciąży to czas radości, ale to jeszcze nie cały sukces

https://viva.org.pl/
https://www.pslwmz.pl/kongres-wsava-oraz-fecava-2020
https://www.pslwmz.pl/
http://www.ptnw.pl/
http://www.ptnw.pl/
https://viva.org.pl/
https://wamiz.pl/
https://www.psy.pl/
https://www.koty.pl/
https://zamerdani.pl/
https://fajnyzwierzak.pl/
https://cowsierscipiszczy.pl/
https://targizoologiczne.pl/
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PURINA® wierzy, że życie jest lepsze, gdy ludzie i zwierzęta są razem. Dzięki przeszło 
125-letniemu doświadczeniu PURINA®, swoimi działaniami pomaga budować lepszą 
przyszłość dla psów i kotów oraz ludzi, którzy je kochają.
10 zobowiązań globalnych, które obecnie  realizujemy: Jedną z inicjatyw PURINA® jest promo-

cja obecności zwierząt w miejscu pra-
cy. Czy zainspirowane Państwa dzia-
łaniami inne przedsiębiorstwa również 
dołączyły do programu Pets at Work?

W PURINA®  przychodzimy z psami do 
pracy i chcieliśmy pomóc innym praco-
dawcom w bezpieczny sposób zorgani-
zować tę inicjatywę. W całej Europie do 
programu Pets at Work przystąpiło prze-
szło 200 firm, a w Polsce oficjalnie do so-
juszu przystąpiło przeszło 10  firm różnej 
wielkości. Jednak ostatnio więcej czasu 
spędzamy pracując z domu…

Jak zareagowali Państwo na ogłoszo-
ny w Polsce i na świecie stan epide-
miczny COVID-19?

W tym ciężkim dla wszystkich okresie 
działaliśmy wielotorowo, skoncentrowali-
śmy się na zabezpieczeniu ciągłości do-
staw karmy dla milionów zwierząt domo-
wych w regionie EMENA. Jednocześnie 
dokładaliśmy wszelkich starań o bezpie-
czeństwo i dobre samopoczucie swoich 
pracowników, a także niezachwianą kon-
tynuację naszego wsparcia społeczności 
skupiającej się wokół zwierząt bezdom-
nych oraz  partnerów i organizacji zajmu-
jących się dobrostanem zwierząt. Tylko 
w samym maju przekazaliśmy 10 ton kar-
my, ale warto podkreślić, że pomagamy 
zwierzętom w sposób ciągły. W roku 2020 
PURINA® Polska przekazała licznym, 
przeszło 50 ośrodkom pomocy zwierzę-
tom bezdomnym, ponad 70 ton karmy. 
Odpowiada to ufundowaniu ćwierć miliona 
posiłków. Pomagamy i udzielamy również 

porad właścicielom zwierząt domowych 
poprzez nasze media społecznościowe. 

W jaki sposób realizowane jest przez 
Państwa zobowiązanie związane ze 
zmniejszaniem bezdomności zwierząt?

Od 5 lat wspieramy program Adopciaki.pl. 
To unikalna inicjatywa zarządzana przez 
Fundację Viva! Akcja dla zwierząt, której 
celem jest bezpieczna, świadoma adopcja.  
Adopciaki przygotowywane są do adopcji 
w domach tymczasowych, dzięki czemu 
zwierzak trafia bezpośrednio ze schro-
niska do normalnych, domowych wa-
runków. Następnie zwierzę przechodzi 
ocenę lekarza weterynarii, behawiorysty 
oraz specjalisty ds. żywienia, który usta-
wia odpowiednią dietę PURINA®. Po 
kilkutygodniowym pobycie w domu tym-
czasowym zwierzak jest już dobrze przy-
gotowany do adopcji. Zarówno dom tym-
czasowy, jak i stały, otrzymuje wyprawkę 
na miesiąc od  PURINA®. Niedawno 
świętowaliśmy 3 tysięcznego Adopciaka. 
W realizację programu jest zaangażowa-
nych około 100 domów tymczasowych, 
które tworzą wolontariusze koordynowani 
przez fundację Viva! Akcja dla zwierząt. 
Od początku programu PURINA® przy-
gotowała przeszło 6 tysięcy wyprawek dla 
Adopciaków (zarówno wsparcie dla do-
mów tymczasowych jak i stałych) na któ-
re od początku programu przeznaczono 
prawie 30 ton karmy. Rokrocznie odbywa 
się marsz Adopciaków, na który zapra-
szamy wszystkich dumnych opiekunów 
i ich zwierzaki. W tym roku jest to wirtual-
ne wydarzenie w mediach społecznościo-
wych, do którego każdy może dołączyć.

01      INNOWACJE 
DLA LEPSZEGO 
ZDROWIA 
I SAMOPOCZUCIA 
ZWIERZĄT

06   PROMOCJA 
OBECNOŚCI 
ZWIERZĄT 
W MIEJSCU 
PRACY

02      PROMOCJA 
PRZEJRZYSTOŚCI 
W PORTFOLIO 
NASZYCH 
PRODUKTÓW

03      USUWANIE 
SZTUCZNYCH 
BARWNIKÓW 
Z NASZYCH 
PRODUKTÓW

07      PROMOWANIE   
POSTAWY 
ODPOWIEDZIALNEGO 
WŁAŚCICIELA 
WŚRÓD DZIECI

08      TWORZENIE 
NOWYCH MIEJSC 
PRACY DLA 
MŁODYCH LUDZI 
W CAŁEJ EUROPIE

09      POPRAWA  
EFEKTYWNOŚCI 
ŚRODOWISKOWEJ 
NASZYCH 
OPAKOWAŃ 

10  WDROŻENIE 
ODPOWIEDZIALNEGO 
POZYSKIWANIA 
SUROWCÓW

Dokładne opisy i status realizacji można przeczytać na naszej stronie www.purina.pl 
W Polsce w ramach działań lokalnych realizowane są wybrane inicjatywy.

04     WSPOMAGANIE 
REDUKCJI 
RYZYKA PSIEJ 
I KOCIEJ 
OTYŁOŚCI 

05      PROMOWANIE  
ADOPCJI 
ZWIERZĄT 
DOMOWYCH 

Życie jest lepsze razem

https://www.purina.pl/zobowiazania-w-spoleczenstwie
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szczotek: do prania tapicerki lub 
dywanów i takie zabrudzenia mo-
żemy usunąć. Dzieje się to w jednym 
cyklu: natryskujemy wodą ze środ-
kiem czyszczącym brudną powierzchnię 
zmiękczając i wypłukując z niej zanieczysz-
czenia oraz odsysamy brud i osuszamy powierzchnie. Do 
prania wykorzystujemy drugi pojemnik na czystą wodę 
z detergentem, wszelkie zebrane zanieczyszczenia są za-
trzymywane w pojemniki filtra wodnego. Z doświadczenia 
mogę powiedzieć, że jest to bardzo przydatna funkcja nie 
tylko w domu, ale także w samochodzie i to niezależnie od 
faktu, czy i gdzie przewozimy w nim zwierzęta. Ja tapicer-
kę w samochodzie myję co roku po wakacjach i powiem 
szczerze, że byłem mocno zdziwiony pierwszym razem, 
gdy zrobiłem to w rocznym samochodzie, wydawałoby się 
czystym i odkurzanym regularnie. Usunięcie pyłu i kurzu 
z tapicerki poprzez mycie jest bowiem o wiele bardziej 
skuteczne niż samo odkurzanie.

Panie Piotrze, posiada Pan dwa pupile, w jaki sposób 
dba Pan o czystość swoich podłóg?

PO: Tak, członkami mojej rodziny są dwa psy rasy Grand 
Basset Griffon Vendeen. Ponieważ mają sierść raczej 
dłuższą przy niewielkim wzroście, więc wyzwaniem jest 

codzienna czystość, niezależnie od pogody. 
Codzienne odkurzanie jest standardem,   

wbrew pozorom szczególnie w ciepłe i pogodne 
dni. Bowiem wtedy, po spacerze, gdy psy odpocz-

ną pozostawiają na podłodze piasek, pył ze space-
ru. Innym problemem jest czystość po spacerze, gdy 

pada deszcz, wówczas trzeba usuwać ślady po łapach 
lub zbierać wilgoć z podłogi. Kolejna kwestia – podłoga 
obok misek z wodą, po prostu widać, kiedy (nawet nie-
dawno) psy piły. Do czyszczenia każdej z tych powierzch-
ni używam odkurzacza z odpowiednimi szczotkami, przy-
stosowanymi do odkurzania lub mycia podłóg czy prania 
dywanów.  Do podłóg i parkietu jest to szczotka parkiet-
-dywan do usuwania sierści, do usuwania śladów wody 
z płytek - szczotka do prania dywanów z nakładką do 
mycia podłóg / zbierania wody. Także do mycia parkietów 
używam opcjonalnej szczotki Aquastealth, która umożli-
wia jednoczesne odkurzanie, mycie i osuszanie podłóg 
drewnianych.

Oczywiście nie powinno nikogo zdziwić, że używam od-
kurzacza Thomas, tego samego od siedmiu lat. Jest to 
poprzednia wersja modelu Pet&Family Plus: Pet&Family.

Jaki odkurzacz marki Robert Thomas poleciłby Pan 
rodzinie ze zwierzakiem, w której jeden z jej człon-
ków cierpi na alergię?

PO: Wszystkie nasze odkurzacze dla posiadaczy zwierząt 
są wyposażone w filtr wodny, są więc jak najbardziej poleca-
ne. Dla rodzin, które nie potrzebują funkcji prania polecam 
odkurzacz Perfect Air Animal Pure – jest to odkurzacz tylko 
z filtrem wodnym lub Cycloon Hybrid Pet&Friends – odku-
rzacz z filtrem wodnym oraz filtrem cyklonowym. Warto do-
dać, że nawet te dwa odkurzacze bez funkcji prania mają 
możliwość zbierania rozlanych płynów. Dla rodzin, które 
chcą mieć dostęp do funkcji prania: podstawowy model 
Twin Aquawash Pet, bardziej zaawansowany Pet&Family 

Plus lub model najnowszy i najlepiej wyposażony:  
Amfibia Pet. Pierwsze dwa modele są odkurza-

czami piorącymi z filtrem wodnym, model Am-
fibia Pet jest odkurzaczem piorącym 

z filtrem wodnym, dodatkowo 
wyposażonym w filtr cyklono-
wy DryBox. Więcej o naszych 
produktach możecie Państwo 
znaleźć  na naszej stronie www.

idealnyodkurzacz.pl. Znajdują się 
tam nie tylko opisy produktów, 
lecz także filmy m.in. z testów czy 

opinie Klientów.

Firma z ponad 100 letnią tra-
dycją stawia na potrzeby osób 
mieszkających ze zwierzętami. 
Za wieloletnimi tradycjami Ro-
bert Thomas stoi innowacyjna 
technologia opierająca swoje 
działanie na wodzie. Podsta-
wą  technologii  wszystkich od-
kurzaczy marki  jest filtr wodny, 
który nie tylko skutecznie  za-
trzymuje zanieczyszczenia, ale 

doskonale radzi sobie również z ewentualnymi nieprzyjem-
nymi zapachami. Co więcej, system przyjazny jest również 
dla alergików. Podczas opróżniania pojemnika kurz związa-
ny w wodzie nie wraca z powrotem do pomieszczenia. 

Wszystkie odkurzacze 
z oferty Robert Thomas 
posiadają dostosowane do 
potrzeb odbiorców, szczot-
ki i funkcje. Praktycznie 
wszyscy właściciele  pupili 
zmagają się z sierścią swo-
ich zwierzaków, która może 
być pozostawiana wszędzie. Oprócz samej podłogi, dywa-
nów,  także meble tapicerowane mogą paść ofiarą opadają-
cego futra naszego zwierzaka. W przypadku usuwania sier-
ści z powierzchni idealnie nadaje się szczotka opracowana 
przez Robert Thomas, która dostępna jest w zestawie.

Robert Thomas w swoim 
portfolio posiada szczotki nie 
tylko dostosowane do każdej 
nawierzchni, lecz również ta-
kie, które mogą bez problemu 
myć powierzchnie z różnych 
plam, również tych mokrych. 
Odpowiednie szczotki bez 
problemu  wycierają podło-
gę, płytki z wszelakich za-
nieczyszczeń, od śladów 
łap po spacerze w deszczo-
wy dzień po plamy pozosta-

wione przez zwierzaki wokół ich misek. 

Pamiętajmy, że przedmioty 
codziennego użytku to nie 
tylko artykuły znajdujące 
się w domu, to także nasz 
samochód. Niezwykle istot-
ne jest pranie powierzchni 
we wnętrzu samochodu. 
Jest to czynność o której 
większość zapomina, albo 
nie zwraca uwagi, jednakże 
powinna być wykonywana przynajmniej raz w roku. Nie zdaje-
my sobie często sprawy ile brudu i kurzu, wszelakich alerge-
nów jest w naszych samochodach, zwłaszcza, że specjalnym 
pasażerem jest nasze zwierzę. Dlatego też Robert Thomas 
posiada szczotkę, dzięki której pranie i czyszczenie tapicerki 
nie musi być skomplikowane. 

Najbardziej zaawansowanym odkurzaczem w portfolio Robert 
Thomas jest Amfibia Pet, który oprócz Filtru Wodnego posia-
da również filtr cyklonowy DryBox, umożliwiający rozdzielanie 
dużych zanieczyszczeń od tych bardzo drobnych. Jest to do-
skonała pozycja dla osób, które cenią sobie porządek w domu 
na najwyższym technologicznie poziomie.

Piotr Ossoliński 
Country Sales Manager Poland

Jako firma stawiamy na jakość oraz higienę w odkurzaniu i tutaj nie 
uznajemy kompromisów. Dlatego też przez lata opracowaliśmy własne 
rozwiązania, które są połączeniem doskonałej filtracji z wygodą obsługi

Czysty dom, radosny zwierzak

Jak przedstawia się historia firmy Robert Thomas 
w Polsce?

Piotr Ossoliński: Produkty naszej firmy pojawiły się prawie 
10 lat temu na naszym rynku, poprzez niezależnego dystrybu-
tora. Po pewnym czasie firma podjęła decyzję, że także polski 
rynek powinien być włączony do grupy krajów, w których reali-
zowane są firmowe założenia sprzedaży, marketingu, budowania 
świadomości marki i obecności na rynku oraz dbanie o zadowo-
lenie z produktów przez użytkowników.  Możemy zatem stwier-
dzić, że początkiem pełnej obecności marki w Polsce jest 2013 
rok. Warto dodać, że marka Robert Thomas jest niemiecką firmą 
rodzinną,  z ponad 100 letnią tradycją. Ta tradycja zobowiązuje, 
dlatego cały czas się rozwijamy, oferując naszym klientom naj-
wyższej jakości produkty Made in Germany.

Odkurzacze Robert Thomas posiadają doskonałe dla 
alergików rozwiązania, które wśród nich wyróżniają 
się pośród konkurencji?

PO: Jako firma stawiamy na jakość oraz higienę w odkurza-
niu i tutaj nie uznajemy kompromisów. Dlatego też przez lata 
opracowaliśmy własne rozwiązania, które są połączeniem 
doskonałej filtracji z wygodą obsługi. Według nas najbar-
dziej skutecznym ośrodkiem filtracyjnym jest woda i na tym 
skupiamy naszą aktywność.  Woda jest wszędzie w naszym 
otoczeniu i jest niezbędna do życia. Doskonale zatrzymu-
je nie tylko zanieczyszczenia ale także zapachy. Te unikal-
ne cechy wykorzystujemy w naszych filtrach wodnych oraz 
w naszych urządzeniach. Nasze motto to „Solid cleaning by 
water is in our DNA”.  Dlatego też bardzo duży nacisk poło-

żyliśmy na maksymalne udoskonalenie naszego filtra wodne-
go nie tylko, aby był skuteczny, lecz także aby był przyjazny 
dla użytkownika. Ta przyjazność to z jednej strony łatwość 
użytkowania a z drugiej higieniczne opróżnianie pojemni-
ka – kurz związany w wodzie nie wraca do pomieszczenia. 
W naszych filtrach stosujemy opracowany przez nas system 
dysz nawilżających WetJet System, który jest unikalnym 
na rynku rozwiązaniem. Istotna jest dla nas także łatwość 
obsługi w przypadku codziennego odkurzania. W ubiegłym 
roku wprowadziliśmy serię Amfibia z modelem Amfibia Pet – 
w którym poza filtrem wodnym użytkownicy mają możliwość 
szybkiego sprzątania filtrem cyklonowym. Filtr DryBox, który 
jest naszym rozwiązaniem, jako jeden z nielicznych filtrów na 
rynku rozdziela od siebie duże zanieczyszczenia (np. liście, 
papier itp) od drobnego pyłu i kurzu. Celem było uniknięcie 
rozpylania w pomieszczeniu kurzu w momencie opróżniania 
pojemnika. Dzięki temu duże zanieczyszczenia możemy usu-
wać codziennie, a drobny pył i kurz wtedy, kiedy mamy taką 
potrzebę, używając do tego wody. Stosujemy także rozwią-
zania znane powszechnie, jak filtr HEPA13 czy też filtr z wę-
glem aktywowanym.

Czy może Pan dokładniej przedstawić funkcję Wet Jet?   

PO: Jednym z opracowanych przez firmę Thomas rozwiązań 
jest WetJetSystem. Jest to unikalne rozwiązanie, które znacz-
nie zwiększa skuteczność działania oraz umożliwia zastoso-
wanie mniejszego gabarytowo filtra wodnego używając przy 
tym mniejszej ilości wody do skutecznej filtracji. Zasada dzia-
łania polega na tym, że zassane zanieczyszczenia na wlocie 
do pojemnika filtra wodnego są natryśnięte wodą, lub inaczej: 

przechodzą przez kurtynę wodną. Dzięki temu bardzo łatwo 
wiążą się z wodą w pojemniku filtra wodnego. Cały system 
pracuje w obiegu zamkniętym, dzięki czemu do skutecznej 
filtracji potrzebujemy tylko 1 litr wody. Jest to jedyne takie roz-
wiązanie na rynku. Co jest istotne dla alergików, dzięki  Wet-
Jet System nie tylko skutecznie zatrzymujemy kurz i pył, ale 
także jednocześnie lekko nawilżamy i odświeżamy powietrze 
w pomieszczeniu. Wyeliminowaliśmy więc tak niekorzystne 
czynniki, jak przegrzane powietrze z zapachem kurzu w trak-
cie i po odkurzaniu. 

Zwierzaki to nie tylko 
sierść, lecz również 
klasyczne przybru-
dzenia mebli tapice-
rowanych, między in-
nymi kanapy, foteli. Czy 
odkurzacze Robert Tho-
mas mogą okazać się po-
mocne w ujęciu ich czyszczenia?  

PO: Zdecydowanie tak. W naszej ofercie więk-
szość odkurzaczy dedykowanych posiadaczom 
zwierząt ma funkcje piorące z filtrem wodnym. 
Mamy więc w standardowym odkurzaniu filtr wod-
ny. Jeżeli potrzebujemy usunąć plamy z zabrudze-
nia wówczas wybieramy jedną z dedykowanych 

Marka Robert Thomas w swojej ofercie posiada bogate portfolio odkurzaczy, 
dzięki którym sprzątanie domu z pupilem jest przyjemne. O sprzątaniu i swoich 
psach opowiada nam Piotr Ossoliński.

Z MYŚLĄ O OPIEKUNACH
CZWORONOGÓW

UNIKALNA TECHNOLOGIA THOMASZatrzymuje 100% kurzu w wodzie
Wet Jet System

Fot. Żaneta Żmuda - Kozina

ODKURZACZE PIORĄCE ORAZ ODKURZACZE Z FILTREM WODNYM 
LUB CYKLONOWYM DEDYKOWANE POSIADACZOM ZWIERZĄT

SOLID CLEANING  
BY WATER
IS IN OUR DNA!
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https://www.idealnyodkurzacz.pl/
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Atopowe zapalenie skóry (AZS) zaliczane 
jest do grupy najczęściej występujących 
chorób alergicznych u psów. Bazując na 
ostatnich danych, szacuje się, że nawet co 
4 pies może cierpieć na różnego rodzaju 
alergie. Atopia na co dzień skutecznie od-
biera radość z życia naszym czworonoż-
nym przyjaciołom, towarzyszy jej bowiem 
uporczywy świąd, a co za tym idzie dra-
panie, wylizywanie, wyłysienia, wtórne in-
fekcje. Często obserwujemy także zmianę 
zachowania zwierzaka.  Dla właścicieli 
z kolei, atopowe zapalenie skóry jest nie 
lada wyzwaniem, nie tylko na etapie dia-
gnozy, ponieważ wymaga bacznej obser-
wacji psa, ale i na etapie leczenia, które 
w przypadku tego schorzenia może trwać 
całe życie i wymaga ogromnej świadomo-
ści opiekuna.. 

Diagnoza na całe życie 

Zacznijmy od diagnozy: jej trudność po-
lega na tym, iż objawy atopii są podobne 
do symptomów innych chorób skóry, np. 
grzybicy czy świerzbu, i mogą pojawiać 
się przez cały okres życia psa z różnym 
nasileniem i częstotliwością.

Warto obserwować pupila i odróżnić mo-
ment, kiedy mamy do czynienia z nie-
winnym drapaniem, a kiedy staje się ono 
uporczywe, nagminne. Czym tak napraw-

dę jest atopia? Atopia jest nieprawidłową, 
nadmierną reakcją układu odpornościo-
wego na alergeny występujące w środowi-
sku. U psów jest to najczęściej reakcja na 
alergeny roztoczy kurzu domowego, ple-
śni oraz pyłków roślin. Alergeny przedo-
stają się do organizmu psa wziewnie, 
przez skórę lub drogą pokarmową. 

Niestety jest to choroba, z którą będziemy 
zmagać się coraz częściej, gdyż w naszym 
środowisku występuje coraz więcej czyn-
ników alergicznych, a co więcej są one 
niezwykle trudne do wyeliminowania. Ato-
powe zapalenie skóry u psów, podobnie 
jak u ludzi, trwa przez całe życie, stąd tak 
istotne jest, aby leczenie było jak najbar-
dziej optymalne dla naszego pupila, ale 
i dla właściciela.

Optymalne leczenie, czyli jakie? Takie, 
które będzie niwelowało objawy atopii psa 
przy jednoczesnym jak najmniejszym ob-
ciążeniu organizmu naszego pupila. 

Negatywne skutki sterydów

W przeciągu od 1 roku do 4 lat od po-
stawienia diagnozy aż 80% psów cier-
piących na świąd sezonowy może wyma-
gać stałego leczenia. Tanim i wieloletnim 
standardem stosowanym w leczeniu 
świądu są kortykosteroidy. Są to leki 

sterydowe o działaniu przeciwzapalnym 
i przeciwalergicznym. Niestety ich sto-
sowanie obarczone jest wieloma działa-
niami niepożądanymi i może mieć bardzo 
nieprzyjemne konsekwencje dla naszego 
ulubieńca.

Negatywne skutki spowodowane lecze-
niem sterydami mogą pojawić się już po 
7 dniach stosowania. Właściciel może za-
uważyć  częste oddawanie moczu, wilczy 
apetyt, nadmierne pragnienie, a nawet za-
burzenia zachowania psa.  Skutki długo-
trwałego stosowania sterydów są jeszcze 
bardziej niebezpieczne dla naszych psów. 
Wśród działań niepożądanych wymienia się 
między innymi zaburzenia czynności wą-
trobowych, zahamowanie czynności kory 
nadnerczy, problemy skórne, zanik mięśni, 
zapalenie trzustki, a nawet cukrzycę. 

Niestety konsekwencje stosowana stery-
dów mogą być fatalne w skutkach nie tylko 
dla pupila, ale również dla portfela opiekuna. 
Zahamowanie czynności kory nadnerczy 
może doprowadzić do bardzo groźnej cho-
roby Cushinga, skomplikowanej i kosztow-
nej w leczeniu. Z kolei zanik mięśni znacznie 
ogranicza komfort psa  w poruszaniu się, 
a ostatecznie bez odpowiedniej i również 
kosztownej rehabilitacji może zakończyć 
się śmiercią. Nie mniej obciążająca dla or-
ganizmu psa i portfela właściciela jest także 

cukrzyca, kolejne powikłanie sterydoterapii. 
Dożywotnia atopia nie jest jedynym proble-
mem. Stosując sterydy, właściciele skazują 
swoich czworonożnych przyjaciół na groźne 
schorzenia, a siebie na ogromne obciążenie 
finansowe.  Kluczowe zatem jest, aby leczyć 
psa z atopią w pełni świadomie. 

Prawo do bezpiecznej terapii 

Czy leczenie atopii u psów może być za-
tem mniej obciążające zarówno dla same-
go psa, jak i jego właściciela? Na szczęście 
jest to możliwe. Możemy zapewnić swoim 
ulubieńcom szczęśliwe życie z atopią dzięki 
skutecznej, innowacyjnej terapii, pozbawio-
nej szkodliwego wpływu sterydów. Bądźmy 
świadomymi właścicielami, pytajmy leka-
rzy weterynarii o innowacyjną, niesterydo-
wą metodę leczenia. Taka terapia nie tylko 
wpłynie na lepszy stan skóry naszego pupila, 
zmniejszy świąd, ale także zwiększy komfort 
jego życia, a przy tym będzie pozbawiona 
negatywnych skutków, czyli działań niepo-
żądanych.  Co nie bez znaczenia, nie narazi 
nas również na kosztowne leczenie powikłań 
sterydowych, które mogą być rezultatem z 
pozoru najtańszej metody terapii AZS. 

Więcej informacji na temat atopii u psów 
oraz bezpiecznych metod leczenia świą-
du alergicznego można znaleźć na stronie 
www.stopdrapaniu.pl

Nieodpowiednio leczone atopowe zapalenie skóry u naszych czworonożnych 
przyjaciół może spowodować groźne powikłania. Bądźmy świadomymi 
właścicielami − wybierajmy optymalne i bezpieczne terapie. 

Pies też alergik

https://www.stopdrapaniu.pl/
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Co wyróżnia Maxi Zoo pośród innych 
sklepów dla zwierząt w Polsce? 

Maxi Zoo jest częścią Grupy Fressnapf, 
która działa w 11 europejskich krajach. 
W Polsce działamy od 2012 roku, mamy 
prawie 50 sklepów w kilkunastu mia-
stach i stale się rozwijamy, aktualną listę 
sklepów można znaleźć na stronie www.
maxizoo.pl. Pod tym samym adresem 
otworzyliśmy sklep online, w którym do-
stępnych jest ponad 9000 produktów, 
więc każdy właściciel z pewnością znaj-
dzie to czego potrzebuje dla swojego 
zwierzaka. Od niedawna Maxi Zoo jako 
jedyny sklep specjalistyczny dołączyło do 
największego multipartnerskiego Progra-
mu Bonusowego w Polsce – PAYBACK, 
który pozwala zbierać punkty za zakupy 
w naszej sieci, a następnie wykorzystać 
je na kolejne zakupy w Maxi Zoo lub wy-
mienić na atrakcyjne nagrody. Poza tym, 
to co nas wyróżnia to fakt, że nie jeste-
śmy sklepem zoologicznym, a sklepem 
dla zwierzaków, który wraz z całym per-
sonelem skupia się na zaspokojeniu ich 
potrzeb. Jesteśmy partnerem dla naszych 
klientów, który służy wsparciem i facho-
wą poradą. Nie pozostaje to wyłącznie 
w sferze deklaracji, doceniają nas sami 
klienci. W 2019 roku Maxi Zoo Polska po 
raz 5 zdobyło tytuł: „NAJLEPSZY SKLEP 
STACJONARNY” w konkursie TOP FOR 
DOG 2019 stając się ponownie numerem 
1 wśród sklepów stacjonarnych dla zwie-
rząt w Polsce. Nasz personel jest dobrze 
wyszkolony, dzięki czemu zawsze może 
doradzić w wyborze odpowiedniej karmy, 
leków OTC czy środków czystości odpo-
wiednich do gatunku, rasy czy aktualnego 
stanu zdrowia pupila. Nasze sklepy usytu-
owane są w dogodnych dla klientów miej-
scach, z łatwym dojazdem i parkingiem. 
Mimo sytuacji związanej z pandemią 
wszystkie sklepy są otwarte z zachowa-
niem najwyższych środków ostrożności. 
Każdy może się u nas czuć bezpiecznie 
i komfortowo podczas robienia zakupów. 
W tym miejscu chciałbym serdecznie po-
dziękować klientom Maxi Zoo za wyrozu-

miałość i stosowanie się do wytycznych 
GIS oraz naszemu nieocenionemu perso-
nelowi, który staje na wysokości zadania 
i zapewnia, wszystkim klientom odwie-
dzającym nasze sklepy maksimum bez-
pieczeństwa i wygody.  

Czym podyktowana była decyzja 
o niesprzedawaniu zwierząt przez 
Państwa sieć?

Przede wszystkim kierowaliśmy się do-
brostanem zwierzaków oraz ich potrze-
bami. Wiemy jak ważne są one w życiu 
naszych klientów, więc jesteśmy zobowią-
zani do ochrony i troski o nie wszystkie, 
zarówno te domowe jak i dzikie. Kochamy 
zwierzęta, ich szczęście i dobre życie jest 
dla nas najważniejsze. Dlatego odpowie-
dzieliśmy sobie na pytanie czy jesteśmy 
w stanie zapewnić im odpowiednie wa-
runki, które byłby zbliżone do tych, które 
mają w swoim naturalnym środowisku. 
I ta odpowiedź brzmiała nie, nie jesteśmy, 
ponieważ powierzchnia naszych sklepów, 
choć największa spośród sklepów dla 
zwierząt w Polsce, to jednak nadal we-
dług nas za mała, aby zapewnić im od-
powiednie warunki do życia. Stąd decyzja 
o niesprzedawaniu ulubieńców i to nas 

wyróżnia spośród innych sklepów. Choć 
nie jest tak, że sieć Maxi Zoo w ogóle nie 
sprzedaje zwierząt, bo np. w niektórych 
sklepach w Niemczech są one dostępne, 
ale powierzchnia tych sklepów jest bar-
dzo duża, dzięki czemu można zapewnić 
np. gadom, odpowiednie dla ich gatunku 
warunki egzystencjalne, równie dla nich 
naturalne jak klimat, oświetlenie czy po-
wierzchnia. W każdym innym przypadku, 
nie wyobrażam sobie, że zwierzęta mogły-
by być sprzedawane w sklepie. Na dzień 
dzisiejszy każdy właściciel może odwie-
dzić nasz sklep ze swoim pupilem i wy-
godnie zrobić zakupy.

W jaki sposób Maxi Zoo angażuje się 
w pomoc potrzebującym zwierzętom 
w Polsce?

Od lat angażujemy się w wiele inicjatyw, 
które mają za zadanie poprawić los zwie-
rząt. Ich ogólny dobrostan jest dla nas 
najważniejszy. U podstaw działalności na-
szej sieci leży przekonanie, że „Zwierzę-
ta wzbogacają nasze życie dzień po dniu 
i to jest to, co nas łączy”. Konsekwentnie 
realizując tę ideę, prowadzimy aktywne 
działania na rzecz zwierząt. Współpra-
ca ze schroniskami, wolontariat, wspar-
cie odpowiedzialnej adopcji, współpraca 
z GOPR, OTOP czy Strażą dla Zwierząt to 
m.in. główne nasze działania CSR w Pol-
sce. Już w październiku startuje, VI edy-
cja naszej akcji charytatywnej „Przyjaźń 
Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”, podczas 
której po raz czwarty będziemy zbierać 
fundusze na wsparcie i rozwój Podkomisji 
Psów Ratowniczych GOPR. Zachęcam do 
kupienia wyjątkowej, okazjonalnej branso-
letki i wsparcia psów, które ratują ludzkie 
życie. Do tej pory udało nam się zebrać 
przez 3 lata łącznie 291tys. zł. Poza tym 
jako wielcy miłośnicy zwierzaków nie 
przechodzimy obojętnie obok tragedii, 
które dotykają naszych zwierzęcych przy-
jaciół. Stąd zaangażowaliśmy się w ostat-
nim czasie w pomoc poszkodowanym 
psom ze Schroniska w Radysach i prze-
kazaliśmy ponad tonę karmy. Niezależnie 

od tego sami nasi pracownicy porusze-
ni tą historią zorganizowali wewnętrzną 
zbiórkę środków do pielęgnacji i środ-
ków czystości. W tych trudnych momen-
tach, to właśnie zwierzęta przebywające 
w schroniskach potrzebują naszej pomo-
cy i opieki, nie zapominajmy o nich. Tylko 
w tym roku jako Maxi Zoo przekazaliśmy 
schroniskom, z którymi współpracujemy, 
produkty o łącznej wartości 450 tys. zł. 
Listę schronisk, które wspieramy można 
znaleźć na naszej stronie www.maxizoo.
pl. A każda osoba zainteresowana pomo-
cą i chęcią dołączenia do akcji, zawsze 
może zapytać o szczegóły personel w do-
wolnym sklepie Maxi Zoo lub przekazać 
karmę czy środki czystości umieszczając 
je w specjalnych pojemnikach, które są 
ustawione w każdym naszym sklepie.

Jakie produkty właściciele pupili mogą 
kupić w sklepie Maxi Zoo, czy jest 
możliwość zakupu również online?

W naszych sklepach klienci mogą zna-
leźć ponad 6000 produktów niemal dla 
każdego gatunku zwierząt, renomowa-
nych marek jak i marek dostępnych tylko 
w Maxi Zoo, które wyróżniają się dobrą 
jakością i przystępną ceną jak Premiere, 
Select Gold, Real Nature czy Dogs Creek. 
Klienci znajdą u nas karmy, środki czy-
stości, środki do pielęgnacji, leki OTC, 
karmy weterynaryjne i całą gamę akce-
soriów. Właściciele psów, kotów, małych 
zwierząt, gadów, płazów z pewnością 
znajdą u nas produkty, które zapewnią 
ich podopiecznym odpowiednie żywie-
nie, pielęgnację czy kreatywne spędzenie 
czasu. W naszym asortymencie znajdują 
się także produkty dla dzikich zwierząt. 
Warto śledzić nasze media społeczno-
ściowe oraz odwiedzić nasz sklep inter-
netowy www.maxizoo.pl, gdzie informu-
jemy o licznych promocjach i zniżkach 
na różne produkty czy akcesoria. Zapra-
szam również do sklepów stacjonarnych, 
do których można wejść z pupilem, nasz 
personel czeka na Państwa. Do zobacze-
nia w Maxi Zoo! 

Przede wszystkim Pupil
Maxi Zoo to nie tylko sklep, to także społeczność, dla której szczęście
pupila jest najważniejsze. Na temat działalności Maxi Zoo w Polsce 
rozmawiamy z Wojciechem Kamińskim.

Wojciech Kamiński 
Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska

https://www.maxizoo.pl/
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W naszym schronisku rocznie wydajemy 
do adopcji blisko 1800 psów i 1200 kotów, 
a chętnych, żeby dać domy zwierzakom 
jest jeszcze więcej . Niestety zdarza się, 
że musimy odmówić wydania zwierzęcia 
osobie ubiegającej się o adopcję. Dzieje 
się tak wtedy, kiedy zespół pracowników 
schroniska i wolontariuszy uzna, że po-
tencjalny dom nie jest w stanie zapewnić 
zwierzakowi odpowiednich dla niego wa-
runków. Wierzymy, że bardzo ważne jest 
uczciwe podejście do osób ubiegających 
się o adopcję. Nie koloryzujemy, nie ukry-
wamy problemów zdrowotnych czy be-
hawioralnych, staramy się przygotować 
rodzinę na najczarniejszy scenariusz po 
adopcji. Adopcja to dla zwierzęcia ogrom-
ny stres. Nagle zmienia się całe jego ży-
cie: otoczenie, ludzie wokół, rutyna dnia 
codziennego. Zwierzę jest zorientowane, 
nie wie jeszcze, że jego los odmienił się 
na dobre. W procesie adopcyjnym zawsze 
staramy się sprawdzić, czy rodzina rozu-
mie, że szykuje się rewolucja nie tylko w jej 
życiu, ale także w życiu istoty, którą przyj-
muje pod swój dach. Nie ma co ukrywać 
– opieka nad zwierzakiem to fantastyczna 
przygoda i wielka przyjemność, ale przede 
wszystkim zobowiązanie, także finansowe, 

na wiele lat. Zanim oddamy zwierzaka do 
nowego domu, musimy mieć pewność, że 
adoptujący jest gotowy na wszystkie tru-
dy związane z zaproszeniem do swojego 
życia czworonoga – czy ma dla zwierza-
ka czas, czy może zapewnić mu opiekę 
weterynaryjną, czy posiada odpowiednią 
wiedzę, jak radzić sobie z różnymi proble-
mami, a wreszcie – czy ma w sobie dość 
empatii, by już nigdy nie złamać psiego czy 
kociego serca. To właśnie dlatego adopcja 
poprzedzona jest bardzo szczegółowym 
wywiadem, a w wypadku psów także obo-
wiązkowymi spacerami zapoznawczymi. 
Zwierzę nie jest przedmiotem i nie może 
być tak traktowane, nie można więc wy-
bierać nowego członka rodziny na podsta-
wie wyglądu czy chwilowego wzruszenia, 
jakie wywołuje w nas widok czworonoga za 
kratami. To musi być przemyślana, odpo-
wiedzialna decyzja. 

Żeby adopcja była udana, najważniejsze 
jest dopasowanie rodziny do zwierzaka. 
Poza tzw. „chemią”, czyli relacją pomię-
dzy człowiekiem a zwierzęciem, liczą się 
też pewne obiektywne czynniki. Jeśli ktoś 
jest kanapowcem, spędza dnie z książką 
lub przed telewizorem i dostaje zadysz-

ki po wejściu schodami na drugie piętro, 
a marzy mu się pies w typie ras północ-
nych, musimy takiej osobie wytłumaczyć, 
że żadna ze stron – ani pies, ani człowiek 
– na dłuższą metę nie będzie szczęśliwa. 
W energicznym psie, któremu nie zapewni-
my odpowiedniej dawki aktywności, obudzi 
się frustracją, którą najpewniej wyładuje…  
na meblach swojego opiekuna. Z kolei jeśli 
pies jest lękliwy, potrzebuje rutyny i spoko-
ju, nie odnajdzie się w domu imprezowicza 
czy osoby, która dużo podróżuje. Jesteśmy 
jednak pewni, że wśród blisko 400 psów 
czekających na adopcję każdy człowiek 
jest w stanie znaleźć takiego czworonoga, 
z którym stworzy idealny duet. 

Przede wszystkim trzeba zminimalizo-
wać swoje oczekiwania względem adop-
towanego zwierzaka, a pomyśleć o tym, 
co my możemy mu ofiarować. Opowieści 
o legendarnej wdzięczności adoptowanych 
zwierząt, które w podziękowaniu za ofia-
rowany kąt w życiu nie sprawią żadnego 
kłopotu, można włożyć między bajki. Zwie-
rzę nie jest robotem, ma swój charakter, 
temperament i sumę doświadczeń, które 
sprawiają, że czasami nie zachowuje się 
tak, jak byśmy tego oczekiwali. Problemy 

należy jednak rozwiązywać i to rola odpo-
wiedzialnego opiekuna. Warto przed ad-
opcją zajrzeć na naszą stronę internetową, 
przeczytać „Poradnik po adopcji”, który 
bezpłatnie udostępniamy lub poszukać sa-
memu wartościowych publikacji nt. opieki 
nad zwierzętami. Warto także szczerze po-
rozmawiać z wolontariuszem czy opieku-
nem w schronisku o swoich obawach i nie 
bać się prosić o pomoc specjalistów. 

Na początku pandemii pracownicy naszego 
Schroniska stanęli przed dodatkowym za-
daniem. W pewnym momencie zaintereso-
wanie adopcjami wzrosło. Zapewne wynika-
ło to przede wszystkim z tego, że wiele osób 
dzięki przejściu na pracę zdalną zyskało 
więcej wolnego czasu. Zamknięte były także 
miejsca rozrywki i instytucje kultury. W tym 
wyjątkowym czasie musieliśmy dołożyć sta-
rań, by sprawdzić, czy adopcja psa nie jest 
decyzją podyktowaną wyłącznie emocjami, 
nudą czy chęcią wypełnienia wolnego cza-
su. Ze wszystkimi osobami ubiegającymi 
się o adopcję zwierzaka rozmawialiśmy, jak 
wyobrażają sobie wspólne życie z czworo-
nogiem po pandemii, czy wówczas również 
znajdą czas i energię, by odpowiednio opie-
kować się zwierzęciem.

W procesie adopcyjnym zawsze staramy się sprawdzić,
czy rodzina rozumie, że szykuje się rewolucja nie tylko w jej
życiu, ale także w życiu istoty, którą przyjmuje pod swój dach

Henryk Strzelczyk 
Dyrektor Schroniska „Na Paluchu” w Warszawie

Często zapominamy, że adopcja zwierzęcia jest nie tylko wyzwaniem dla nas, ale dla 
samych zwierzaków. O istocie świadomej adopcji opowiada Henryk Strzelczyk.

Szczęśliwe życie z ulubieńcem

W tym wyjątkowym czasie musieliśmy dołożyć 
starań, by sprawdzić, czy adopcja psa nie jest 
decyzją podyktowaną wyłącznie emocjami,
nudą czy chęcią wypełnienia wolnego czasu

https://napaluchu.waw.pl/



