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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2017 ROK 

 

W 2017 roku OTOZ Animals Organizacja Pożytku Publicznego prowadziła 7 

schronisk dla bezdomnych zwierząt: w Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Dąbrówce k. 

Wejherowa, Tczewie, Elblągu, Oświęcimiu, Iławie, przytulisko dla zwierząt w Sompolnie oraz 

przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo.  

W 2017 roku stowarzyszenie prowadziło 30 inspektoratów ds. ochrony zwierząt na 

terenie całego kraju. Inspektoraty OTOZ Animals w 2017 r. przeprowadziły 5049 interwencji 
dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, podczas których zgodnie z Ustawą o 

ochronie zwierząt odbierano właścicielom skrajnie wycieńczone, chore, często bite lub 

głodzone zwierzęta. Inspektorzy ratują porzucone, skazane na bezdomność psy i koty. W 

2017 r. OTOZ Animals uratowało i oddało do adopcji 5226 psów, 2561 kotów. Przed 

oddaniem do adopcji, po okresie leczenia i rekonwalescencji przywracamy im siłę i zdrowie.  

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, w realizacji statutowego 

przedmiotu działalności, gdy dochodzi do naruszania praw i krzywdzenia zwierząt, inicjuje i 

uczestniczy w działaniach zmierzających do zapewnienia ochrony prawnej...  

Reagujemy na informacje o popełnianiu przestępstw na szkodę zwierząt m. in. polegających 

na znęcaniu się nad nimi, składając odpowiednie wnioski o wszczęcie postępowania i 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania Prokuratury i Policji. 

Reprezentujemy także pokrzywdzonych, jako oskarżyciel posiłkowy na etapie postępowania 

about:blank


sądowego przez właściwymi Sądami. W razie potrzeby składamy właściwe wnioski 

dowodowe i środki zaskarżenia – zażalenia lub apelacje. Uczestniczymy w interwencjach 

oraz w postępowaniach administracyjnych w wypadkach, gdy konieczne jest odbranie 

zwierzęcia, którego zdrowie i życie jest zagrożone.  

W 2017 roku kontynuowaliśmy współpracę ze służbami porządkowymi, tj. Strażą Gminną, 

Strażą Miejska i Policją. Służył temu cykl przeprowadzonych szkoleń dla straży miejskich i 

policji, podczas których poruszane były kwestie interpretacji przepisów, jak również metodyki 

działania w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt. 

 

Odnośniki do części interwencji przeprowadzonych przez inspektorów OTOZ Animals 

znajdują się na stronie www.animalsi.pl, https://www.facebook.com/otoz.animals/ oraz 

poniżej: 

http://www.tvn24.pl/katowice,51/mieli-gracz-mecz-a-na-boisku-pies-postrzelony,753112.html 

http://www.tvn24.pl/katowice,51/jadl-piasek-i-gruz-pies-maks-po-uwolnieniu-z-lancucha-

chce-wedrowac,726946.html 

http://www.tvn24.pl/katowice,51/pies-maks-pilnowal-firmy-budowlanej-jadl-piasek-i-

gruz,726321.html 

http://www.tvn24.pl/krakow,50/animalsi-z-oswiecimia-uratowali-kota,725127.html 

https://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/skatowali-i-zakopali-zywcem-psa-odi-przezyl-oni-pojda-

do-wiezienia,723083.html 

http://www.tvn24.pl/pomorze,42/oprawcy-odiego-trafia-do-wiezienia-jest-wyrok-

sadu,723014.html 

http://www.tvn24.pl/katowice,51/skatowal-psa-przyznal-sie-chce-isc-na-rok-do-

wiezienia,721686.html 

http://www.tvn24.pl/katowice,51/pies-betis-ze-schroniska-uratowal-skatowanego-psa-

wiktora,719239.html 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-07-03/szczekal-i-przeszkadzal-zabity-siekiera-

zakopany/ 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-13/skatowali-psa-i-zakopali-go-pod-gruzem-

na-rozprawe-przyszli-nietrzezwi-w-wiezieniu-spedza-8-miesiecy/ 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-07/jadly-gnoj-tonely-we-wlasnych-odchodach-

glodzone-krowy-zabrali-obroncy-zwierzat/ 

https://szczecin.tvp.pl/30057476/okrucienstwo-wobec-zwierzat  

http://otoz.pl/od-szczeniaka-na-lancuchu-uwolniona-z-beczki-dla-takich-chwil-warto-zyc-

mowi-inspektor-otoz-animals/  

http://otoz.pl/kolejny-zerwany-lancuch-szafka-kuchenna-zamiast-budy/  

http://otoz.pl/skazany-przez-czlowieka-na-ciemnosc-samotnosc-i-ciagly-glod/ 
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http://otoz.pl/skrajnie-wychudzony-niedozywiony-i-zaniedbany-pies-przywiazany-na-krotkiej-

smyczy-i-to-w-domu/  

http://otoz.pl/czekajac-na-smierc/  

http://otoz.pl/to-nie-byl-glupi-zart/  

http://otoz.pl/pozamykane-w-komorkach-zrezygnowaly-z-checi-do-zycia/  

http://otoz.pl/bestialskie-zabicie-psa-uwaga-drastyczne-zdjecia/  

http://otoz.pl/uratowane-od-bata-glodu-i-smierci/  

http://otoz.pl/felek-uratowany-od-smierci-i-glodu/ 

http://otoz.pl/farma-grozy-7-krow-padlo-z-glodu-udalo-sie-uratowac-11/  

http://otoz.pl/trzymany-na-lancuchu-psiak-przypiety-do-kawalka-powalonego-drzewa/ 

http://otoz.pl/skazane-na-smierc-z-glodu-i-pragnienia/  

http://otoz.pl/uratowane-z-lancuchow-psiaki-czekaja-na-nowy-dom/  

http://otoz.pl/probowal-uwolnic-sie-od-bolu-odgryzajac-sobie-palce/  

https://web.facebook.com/otozslupsk/posts/528793834149835 

http://otoz.pl/mala-kalinka-chora-na-padaczke-w-koncu-uratowana-z-uwiezi-ratujemy-burki-

lancuchowe-zima/ 

http://otoz.pl/kulejacy-zaniedbany-psiak-znowu-cale-zycie-na-lancuchu/ 

http://otoz.pl/kolejny-pies-zabrany-przez-nas-z-lancucha/  

https://web.facebook.com/otoz.animals/posts/10155838254266996 

https://web.facebook.com/otoz.animals/posts/10155790096206996 

https://web.facebook.com/otoz.gliwice/posts/882138305287606 

https://web.facebook.com/otoz.animals/posts/10155733660361996 

https://web.facebook.com/otoz.animals/posts/10155607304596996 

https://web.facebook.com/animalsstarogardgdanski/posts/1403547079712386 

https://web.facebook.com/otoz.animals/videos/10155173689901996/?_rdc=1&_rdr 

https://web.facebook.com/otoz.animals/videos/10155027212376996/ 

  

 

Wciąż rozbudowujemy przytulisko dla zwierząt gospodarskich Rogate Ranczo, w 

którym przebywają uratowane zwierzęta, które u poprzednich właścicieli przebywały w 

warunkach głodu, pragnienia, oraz te które doznawały przemocy. 

https://youtu.be/qnOmDmxnnos  

Bezpieczną przystań znalazły tu konie, krowy, byki, kozy, świnki, króliki, kury oraz osioł. 

Wszystkie zwierzęta zostały odebrane ze względu na niehumanitarne ich traktowanie 

podczas interwencji inspektorów OTOZ Animals. W Rogatym Ranczo zwierzęta znalazły 

nowe lepsze życie i nigdy nie trafią do rzeźni.  We wspomnianym Rogatym Ranczo 

wybudowaliśmy również ambulatorium dla zwierząt, które zostało wyposażone w sprzęt 
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potrzebny do wykonywania skomplikowanych operacji. Przy siedzibie głównej 

stowarzyszenia wybudowaliśmy kociarnię składającą się z 5 pomieszczeń z dużymi 

wolierami. 

Pozyskiwane dzięki ofiarności publicznej środki służą przede wszystkim modernizacji i 

utrzymaniu schronisk i przytulisk, które prowadzi OTOZ Animals. Stale dążymy do poprawy 

jakości życia naszych podopiecznych - modernizujemy kociarnie, budujemy większe kojce 

dla zwierząt, zakupujemy nowe ocieplane budy przed zbliżającą się zimą.  Finansujemy 

profilaktyczne  szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym oraz zakupujemy specjalistyczne 

karmy dla psów i kotów. Finansujemy nie tylko podstawowe zabiegi weterynaryjne, ale 

również trudne, specjalistyczne operacje ratujące życie. Utrzymywane przez nas zwierzęta 

znajdują się pod stałą opieką lekarsko –weterynaryjną. 

 

OTOZ Animals często wspiera leczenie i rekonwalescencję zwierząt znajdujących się u 

właścicieli, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

OTOZ Animals kontynuuje coroczne akcje na rzecz adopcji zwierząt ze schronisk oraz 

promocję sterylizacji i kastracji zwierząt – „Nie rozmnażaj, nie mnóż nieszczęść”, czyli 

sterylizacja i kastracja w celu zmniejszenia ilości zwierząt trafiających do schronisk. 

●  Inne akcje: .                  .  
● Kampania "Zrywamy łańcuchy", która ma na celu wprowadzenie całkowitego zakazu 

trzymania psów na uwięzi. Zebraliśmy ponad 36 200 podpisów pod petycją. W całym 

kraju organizowaliśmy i braliśmy udział w happeningach "Zerwijmy łańcuchy" 

http://otoz.pl/podpisz-petycje-pomozcie-nam-zmienic-smutna-psia-rzeczywistosc/ , 

● Akcja „Karp” – w okresie Świąt Wielkanocnych przeprowadzono kontrole w wielu 

punktach sprzedaży detalicznej żywych karpi w miastach, gdzie działają nasze 

inspektoraty.                  . . 

●  Współpraca z Koalicją” Niech Żyją” w ramach działań na rzecz ochrony zwierząt 

dzikich .  

● Pomoc schroniskom: m.in. akcja zimowa „ Podaruj wiaderko ciepła schroniskowym 

zwierzakom” http://schroniskodabrowka.pl/zwierzetom-tez-jest-zimno/,  

http://www.schroniskotczew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467:

wiaderko-ciepla-dla-schroniskowych-zwierzakow-2&catid=8&Itemid=101  

● Apel zimowy, pomoc psom łańcuchowym podczas zimy,                         

http://otoz.pl/nie-pozwolmy-im-zamarznac-apel-zimowy/ 

●  Dzień Kota, Dzień Psa, Bieg na sześć łap organizowany w schroniskach 

prowadzonych przez OTOZ Animals, 
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● "Przywiąż psa do siebie, nie do łańcucha" poprzez produkcję filmów adopcyjnych 

zwierząt uratowanych z uwięzi przez inspektorów OTOZ Animals. Akcja miała na celu 

znalezienie nowych domów dla uratowanych zwierząt. 

https://youtu.be/KQG3qtkN9p0.  

● "Zwierzęta też chcą mieć święta" - akcja mikołajkowa, która zachęca do odwiedzin 

schronisk i przekazywania darów w postaci specjalistycznej karmy dla zwierząt 

starszych lub chorych, które często w takim stanie trafiają do naszych ośrodków.  

● „Jaja tylko od szczęśliwych kur” - http://otoz.pl/pamietajcie-kupujcie-jaja-od-

szczesliwych-kur-nie-kupuj-jaj-z-numerem-3/. 

 

Staramy się, aby trafiające do nas zwierzęta przechodziły prawdziwą metamorfozę. 

Inspektorzy OTOZ Animals podczas interwencji gdy są odbierane zwierzęta postępują 

zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, często we współpracy z Policją lub Inspekcją 

Weterynaryjną.  

 

Oto kilka przykładów: 
 

Doniu 

 

Zamarzał przykuty łańcuchem do pseudo budy – Inspektorzy OTOZ Animals dawno nie 

widzieli tyle nieszczęścia i rezygnacji w oczach … zimny łańcuch na szyi, brak chęci do życia 

i świadomość zapomnienia, mimo że ludzie mieszkają obok, w ciepłym nowym domu. Na 

dworze minus 10, nieocieplona buda sklecona z kilku desek, w ośrodku spleśniała poduszka, 

a na niej On – cień psa, któremu pozostały tylko piękne ciemno-bursztynowe smutne oczy. 

Wylękniony, zziębnięty i głodny, skrajnie wychudzony i odwodniony! Na szczęście udało nam 

się zdążyć na czas… Doniu, bo tak go nazwaliśmy, po okresie rekonwalescencji jest już w 

nowym domu.  

 

Pegi 

Zimowy poranek na kaszubskiej wsi, siekący deszcz, błotnista polna droga, piękny dom z 

dymem buchającym z komina, a na podwórku śmieci, deski, pustaki i blaszana beczka ze 

słomą. Pegi trafiła na gospodarstwo jako zabłąkany szczeniak i od razu została przypięta na 

łańcuch do beczki. Pośród resztek materiałów budowlanych i błota czekała na wolność dwa 

długie lata, z sierścią wygryzioną przez pchły, splątaną w dredy. Cicha, wycofana patrzyła na 

nas ze smutkiem i nadzieją. Gospodyni nie miała do Pegi sentymentu, może dlatego, że 

żaden z niej stróż, a jedynie mała kulka strachu i rozpaczy. Na szczęście pani od razu 
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zrzekła się praw do suczki na rzecz OTOZ Animals. Wystarczyło, że łańcuch zastąpiła smycz 

i nagle głowa do góry, merdający ogon, a po wyjściu z posesji kładzie łapki na inspektorce! 

Pegi została przewieziona do siedziby OTOZ ANIMALS, przebadana przez lekarza 

weterynarii, a po jakimś czasie adoptowana przez wspaniałą rodzinę. 

 

To nie był głupi żart  

Inspektorzy OTOZ Animals otrzymali zgłoszenie od roztrzęsionej mieszkanki gminy Szemud 

woj. pomorskie, o uwiązanym do słupa trakcji elektrycznej danielu. Zwierzę przykute krótkim 

łańcuchem z dwóch stron poroża do betonowych słupów tak krótko, że praktycznie nie mogło 

zrobić minimalnego ruchu. Szarpało się na wszystkie strony, chcąc uwolnić się za wszelką 

cenę i uciec z tego miejsca w pobliski las. Jak się okazało na miejscu, jedno z poroży było 

mocno uszkodzone łańcuchem, który przy szarpnięciach zaciskał się coraz mocniej na 

głowie przerażonego zwierzęcia. Bez schronienia, przy drodze, narażony ze wszystkich stron 

na niebezpieczeństwo pozostał sam sobie. Gdyby został zaatakowany przez watahę psów, 

konałby w męczarniach zjadany żywcem! Inspektorzy niezwłocznie udali się pod wskazany 

adres. Właściciel twierdził, że daniel się przybłąkał i uwiązał go do czasu pojawienia się 

właściciela. Decyzja o uwolnieniu i odbiorze daniela była natychmiastowa. Daniel jest już 

bezpieczny, znalazł nowy dom gdzie przebywa wraz z dwiema samicami 

 

Reksio 

Właściciel przyznał się, że psiak nigdy nie był spuszczany z uwięzi. Reksio, tak go 

nazwaliśmy, miał łańcuch owinięty wokół szyi bez jakiejkolwiek obroży – niewiele brakowało, 

aby zaczął się wrzynać w skórę psa. Tkwił tak w samotności przy budzie około 3 lat. Nikt do 

niego nie przychodził, nie głaskał, nie wychodził na spacery, nie bawił się. Psiak nie zasłużył 

według właściciela nawet na ocieplaną budę. Reksio został więc zabrany z łańcucha przez 

inspektorów OTOZ Animals. Typowy przykład burka łańcuchowego, miał służyć jedynie jako 

żywy alarm. Inspektorzy OTOZ Animals ciągle przejeżdżając przez polską wieś napotykają 

niestety na podobne dramaty. Pomimo bardzo trudnych trzech lat na łańcuchu Reksio jest 

wyjątkowo miłym i sympatycznym psiakiem. Udało się nam znaleźć mu cudowną rodzinę.  

 

Podobnych interwencji Inspektorzy OTOZ Animals przeprowadzają, co roku ponad 5 tysięcy, 

więcej o przeprowadzonych interwencjach na www.animalsi.pl oraz 

www.facebook.pl/otoz.animals/. 

 

Link do metamorfoz uratowanych zwierząt można zobaczyć na stronie 

ttps://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10155219563871996, gdzie na profilu głównym 

stowarzyszenia umieszczane są albumy z metamorfozami zwierząt. 

http://www.animalsi.pl/
http://www.facebook.pl/otoz.animals/
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10155219563871996
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10155219563871996
https://www.facebook.com/otoz.animals/posts/10155219563871996


 

PROWADZONE PRZEZ OTOZ ANIMALS SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 

 

Dzięki internetowej kampanii adopcyjnej „Adoptując mnie, ratujesz mi życie” 

schroniska prowadzone przez OTOZ Animals znajdują wiele domów dla swoich 

podopiecznych. Dane statystyczne podajemy szczegółowo poniżej w sprawozdaniach 

poszczególnych schronisk. Porównując te dane do statystyk opublikowanych przez Inspekcję 

Weterynaryjną w stosunku do innych schronisk, jest to wysoki procent adopcji. 

Stowarzyszenie realizując swoje priorytetowe działania na rzecz adopcji i poszukiwania jak 

największej ilości nowych, dobrych domów dla swoich podopiecznych, w konsekwencji 

zmienia na lepsze ich los.  

 

W działaniach adopcyjnych kładziony jest nacisk na współpracę z mediami publicznymi, 

prywatnymi oraz portalami społecznościami, tak więc bezdomne psy i koty przyjmowane do 

schronisk mają większą szansę na znalezienie nowego domu i kochającego opiekuna. 

Wszystkie schroniska prowadzą działania dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami. 

Zwierzęta w schronisku są pod stałą opieką lekarsko-weterynaryjną. Schroniska czynne są 

całą dobę. Promujemy również ideę wolontariatu, osoby które chcą brać czynny udział w 

rozwiązywaniu problemów bezdomnych zwierząt są zapraszane do współpracy. 

OTOZ Animals stara się zapewniać odpowiednie traktowanie zwierząt wprowadzając w 

schroniskach właściwą segregację psiaków na wybiegach w celu uniknięcia walk i pogryzień. 

Socjalizujemy również zwierzęta nieufne, płochliwe i wycofane ułatwiając w ten sposób 

znalezienie nowego domu.  

Wszyscy pracownicy opiekujący się zwierzętami są przeszkoleni w zakresie postępowania 

ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt. Schroniska OTOZ Animals spełniają 

wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i są pod stałym nadzorem 

Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ELBLĄGU 

 

W 2017 roku do schroniska przyjęto 508 psów i 356 kotów. Były to głównie zwierzęta 

przywiezione do schroniska z terenu Elbląga przez pracowników schroniska oraz zwierzęta, 

które oddano do schroniska jako bezdomne.  

Ponadto, na podstawie porozumień zawartych z trzema okolicznymi gminami, przyjęto do 

schroniska 53 psy.  

Udzielana jest również pomoc bezpańskim zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach 

komunikacyjnych. 



W 2017 nowe domy znalazły 469 psów (92% psów przyjętych do schroniska) i 270 kotów 

(76% kotów przyjętych do schroniska).  

 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku w 

Elblągu stanowi jedno z priorytetowych zadań Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 

Zwierząt OTOZ Animals. W działaniach szczególny nacisk kładziony jest na prowadzenie 

kampanii adopcyjnych za pośrednictwem dostępnych mediów ogólnokrajowych, 

regionalnych i prywatnych oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych.  

 

Strona internetowa schroniska: www.schronisko.elblag.pl jest na bieżąco 

aktualizowana. Strona zawiera informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji. 

Schronisko posiada profil na najpopularniejszym portalu społecznościowym facebook.pl.  

 

Prowadzone jest całodobowe pogotowie umożliwiające podejmowanie z terenu miasta 

rannych lub zagrażających otoczeniu bezdomnych lub wolno żyjących zwierząt. W okresie 

sprawozdawczym interweniowano 563 razy, w tym 55 razy do zwierząt poszkodowanych w 

wypadkach komunikacyjnych.  

 

Schronisko współpracuje z mieszkańcami Elbląga i przedsiębiorstwami elbląskimi, od 

których otrzymywane są dary w postaci karmy suchej i mokrej, koców i kołder, smyczy, 

obroży, itp. 

OTOZ Animals prowadzi spotkania w szkołach i przedszkolach, na które pracownicy 

schroniska zabierają ze sobą psy, by uczulać dzieci na potrzeby zwierząt oraz zachęcać do 

adopcji. Drzwi schroniska zawsze stoją otworem dla zorganizowanych grup ze szkół i 

przedszkoli, które chcą odwiedzić schronisko i zobaczyć, w jakich warunkach żyją 

mieszkające tutaj zwierzęta. 

 

Akcje organizowane przez schronisko : 

 

Przez cały rok prowadzona jest kampania pod hasłem „Adoptując mnie ratujesz mi życie” 

oraz „Nie kupuj – adoptuj!”.  

W lutym 2017 ruszyła internetowa akcją „Ciepło dla porzuconych zwierząt” na platformie 

crowdfundingowej.  

W marcu 2017 zorganizowana została „Czwarta Elbląska Rewia kotów ze schroniska”. 

Wspólnie z platformą Mojakampania.pl rozpoczęta została akcja "Przytul zwierzaka!"  



W czerwcu 2017, na Starym Mieście pod Bramą Targową, odbyło się XVIII Forum Inicjatyw 

Pozarządowych pod hasłem „Festiwal Wolnego czasu”. Podczas imprezy odbyła się Parada 

Psów Adoptowanych do której zostały zaproszone psy adoptowane z elbląskiego schroniska.  

Na przełomie września i października trwała III edycja międzyświetlicowego i 

międzyprzedszkolnego konkursu zbiórki karmy dla zwierząt z elbląskiego schroniska. Do 

konkursu pod hasłem „Schroniskowe łakomczuszki chcą mieć zawsze pełne brzuszki” 

przystąpiły świetlice ze szkół podstawowych i przedszkoli z Elbląga i okolic. Wspólnymi 

siłami uczestnicy zmotywowani do aktywnego działania na rzecz bezdomnych zwierząt 

uzbierali 1500 kilogramów karmy. 

Na początku grudnia 2017 w hipermarkecie Leclerc wolontariusze schroniska prowadzili 

zbiórkę karmy dla schroniskowych podopiecznych. Z okazji „Mikołajek” miłośnicy zwierząt i 

przyjaciele schroniska 9 grudnia mogli wziąć udział w III Charytatywnym Maratonie Fitness 

Raz w miesiącu przez cały 2017 rok, psy z elbląskiego schroniska brały udział w Biegu na 6 

łap.  

Promowano wiele nowych akcji na Facebooku a także kontynuowano ubiegłoroczne: 

„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, „Groszobranie na zwierząt ratowanie”, „Wystaw 

miskę z wodą w upalny dzień”, „Jedenaste: Nie porzucaj. Wakacje to nie powód do 

porzucania.”, „Nie kupuj – adoptuj”; „Nie zostawiaj zwierząt w nagrzanym samochodzie”, 

„Chcemy zdążyć do domu przed zimą”, „Mróz zabija. Nie czekaj! Reaguj!”, „Baw się nie 

krzywdząc. Nie strzelaj w Sylwestra”.  

 

Linki do przykładowych ogłoszeń zwierząt przebywających w schronisku: 

1. https://www.portel.pl/ogloszenia/drobne/zwierzeta-i-rosliny/urocze-szczenieta-

szukaja-odpowiedzialnych/754706 

2. https://www.olx.pl/oferta/fredzel-chce-byc-kochany-CID103-IDqQOa7.html#6f2acff8af 

3. https://www.olx.pl/oferta/rumcajs-juz-nie-wierzy-ze-znajdzie-dom-lagodny-kochany-

CID103-IDrdSXz.html#bf447b020f 

4. https://www.olx.pl/oferta/bas-owczarek-nizinny-wspanialy-przyjazny-radosny-

zaszczepiony-CID103-IDueSwn.html#f0f06a5f96 

5. https://www.olx.pl/oferta/misza-typowo-domowa-drobniutka-lagodna-lubi-dzieci-

zaszczepiona-CID103-IDrTvi1.html#fd6bd190d6 

6. https://www.olx.pl/oferta/sliczna-7-tygodniowa-wiolka-szuka-odpowiedzialnych-

opiekunow-CID103-IDwb3gx.html 

7. https://www.olx.pl/oferta/extra-bardzo-lagodna-przyjazna-lubi-psy-zaszczepiona-

CID103-IDueS3R.html#1edf5efae1 

8. https://www.olx.pl/oferta/wierzba-szuka-kochajacego-opiekuna-CID103-IDwyBL5.html 

 

https://www.portel.pl/ogloszenia/drobne/zwierzeta-i-rosliny/urocze-szczenieta-szukaja-odpowiedzialnych/754706
https://www.portel.pl/ogloszenia/drobne/zwierzeta-i-rosliny/urocze-szczenieta-szukaja-odpowiedzialnych/754706
https://www.olx.pl/oferta/fredzel-chce-byc-kochany-CID103-IDqQOa7.html#6f2acff8af
https://www.olx.pl/oferta/rumcajs-juz-nie-wierzy-ze-znajdzie-dom-lagodny-kochany-CID103-IDrdSXz.html#bf447b020f
https://www.olx.pl/oferta/rumcajs-juz-nie-wierzy-ze-znajdzie-dom-lagodny-kochany-CID103-IDrdSXz.html#bf447b020f
https://www.olx.pl/oferta/bas-owczarek-nizinny-wspanialy-przyjazny-radosny-zaszczepiony-CID103-IDueSwn.html#f0f06a5f96
https://www.olx.pl/oferta/bas-owczarek-nizinny-wspanialy-przyjazny-radosny-zaszczepiony-CID103-IDueSwn.html#f0f06a5f96
https://www.olx.pl/oferta/misza-typowo-domowa-drobniutka-lagodna-lubi-dzieci-zaszczepiona-CID103-IDrTvi1.html#fd6bd190d6
https://www.olx.pl/oferta/misza-typowo-domowa-drobniutka-lagodna-lubi-dzieci-zaszczepiona-CID103-IDrTvi1.html#fd6bd190d6
https://www.olx.pl/oferta/sliczna-7-tygodniowa-wiolka-szuka-odpowiedzialnych-opiekunow-CID103-IDwb3gx.html
https://www.olx.pl/oferta/sliczna-7-tygodniowa-wiolka-szuka-odpowiedzialnych-opiekunow-CID103-IDwb3gx.html
https://www.olx.pl/oferta/extra-bardzo-lagodna-przyjazna-lubi-psy-zaszczepiona-CID103-IDueS3R.html#1edf5efae1
https://www.olx.pl/oferta/extra-bardzo-lagodna-przyjazna-lubi-psy-zaszczepiona-CID103-IDueS3R.html#1edf5efae1
https://www.olx.pl/oferta/wierzba-szuka-kochajacego-opiekuna-CID103-IDwyBL5.html


Zbudowane zostało 11 nowych boksów, w miejscu starych przeznaczonych do rozbiórki 

kojców. Zakupiono 13 nowych, ocieplanych bud. 

 

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DĄBRÓWCE KOŁO WEJHEROWA 

 

W 2017 roku do schroniska trafiło 1144 zwierząt ( w tym 843 psy i 301 kotów).  

Nowe domy znalazły 822 psy oraz 241 kotów.  

Udzielana jest również pomoc bezpańskim zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach 

komunikacyjnych. 

 

Przez cały 2017 rok pracownicy schroniska przeprowadzali prelekcje w szkołach i 

przedszkolach o tematyce „Humanitarnego traktowania zwierząt”. Akcje miały charakter 

edukacyjny. Podczas tych spotkań poruszany był problem bezdomności zwierząt oraz 

metody jej zapobiegania.  

 

W roku 2017 nawiązana została współpracę z salonem piękności dla psów z Gdyni, gdzie 

raz w miesiącu wybrani podopieczni schroniska przeprowadzane mają zabiegi 

pielęgnacyjne.   

 

W pierwszym kwartale 2017 roku kontynuowana była akcja „Wiaderko ciepła” oraz 

przekazane zostały dary z akcji „Nakarm Psa z OLX”. 

 

W letnich miesiącach 2017 roku w schronisku odbył się pierwszy przełajowy bieg „Wybiegaj 

dom dla psa”, zorganizowane zostały zbiórki darów w sieci handlowej Auchan, oraz w 

sklepie zoologicznym w Wejherowie mające na celu promowanie adopcji oraz zwrócenie 

uwagi na potrzeby bezdomnych psów i kotów. 

 

W ostatnim kwartale 2017 roku zorganizowany został ”Światowy dzień zwierząt” – akcja na 

Facebooku prowadzona przez cały miesiąc, głównym celem była promocja psich seniorów. 

Schronisko otrzymało od Centrum Handlowego Port Rumia bardzo dobrą jakościowo karmę. 

Rozpoczęto akcję „Wiaderko Ciepła” - zbiórkę pieniędzy na ogrzanie schroniska. W grudniu 

zorganizowany został „Wytop z psiakami”. Na terenie schroniska odbyła się wigilia dla 

wolontariuszy podczas której przeprowadzono zbiórkę darów dla podopiecznych. W okresie 

świąteczno-sylwestrowym przeprowadzono akcje: PACZKA DLA ZWIERZACZKA, „Zwierzęta 

to nie prezent„ oraz „Twoja Radość To Cierpienie Zwierząt” mającą na celu uświadomienie 

ludzi o tym w jaki sposób zabezpieczyć psy i koty podczas fajerwerków w sylwestrową noc.  

https://www.facebook.com/CentrumHandlowePortRumia/


 

Przez cały 2017 rok ogłaszane były adopcje psów i kotów mieszkających w schronisku. 

Ogłoszenia zamieszczane były na popularnych portalach ogólnopolskich i regionalnych.  

 

Przykładowe linki z ogłoszeniami :  

 

https://www.olx.pl/oferta/bojas-otoz-animals-w-dabrowce-kolo-wejherowa-CID103-

IDpPtGf.html 

https://www.olx.pl/oferta/biegan-czy-wybiega-sobie-szczescie-CID103-IDiXc9X.html 

https://www.olx.pl/oferta/czarna-czeka-na-twoja-milosc-otoz-animals-w-dabrowce-k-

wejherowa-CID103-IDw0PeJ.html 

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/bonti-szuka-milosci-znajdzie-schronisko-

otoz-animals-w-dabrowce-ogl61663598.html 

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/szarika-czy-ktos-pokocha-sunie-w-

potrzebie-ogl61131046.html 

http://luzino.lento.pl/alojzy-pragnie-miec-dom-jest-maly-,6955300.html 

http://luzino.lento.pl/tasman-szuka-domu-otoz-animals-dabrowka,6386389.html 

 

O nas w mediach : 

https://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/sunia-jest-dramatycznie-

wychudzona,1673938.html?playlist_id=26270 

 

https://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/saba-dochodzi-do-siebie-w-

schronisku,1673897.html?playlist_id=26270 

 

W 2017 roku, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzono drobne remonty i 

naprawy: remont ponad 200 bud, wymiana podłóg w boksach typu aldaz, założono 

drewniane panele wygłuszające dookoła schroniska, zakupiono lampy bakteriobójcze i nowy 

piec do schroniska.  

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMYCH ZWIERZĄT W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

 

W 2017 roku znaleziono nowe domy dla 272 psów i 143 kotów, 66 zagubionych psów 

zostało przekazanych właścicielom.  

 

Pracownicy schroniska interweniowali 518 razy na terenie Starogardu Gdańskiego. 

Interwencje polegały na humanitarnym odławianiu psów oraz na wyjazdach do zwierząt 
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https://www.olx.pl/oferta/czarna-czeka-na-twoja-milosc-otoz-animals-w-dabrowce-k-wejherowa-CID103-IDw0PeJ.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/bonti-szuka-milosci-znajdzie-schronisko-otoz-animals-w-dabrowce-ogl61663598.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/bonti-szuka-milosci-znajdzie-schronisko-otoz-animals-w-dabrowce-ogl61663598.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/szarika-czy-ktos-pokocha-sunie-w-potrzebie-ogl61131046.html
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http://luzino.lento.pl/tasman-szuka-domu-otoz-animals-dabrowka,6386389.html
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rannych w wypadkach komunikacyjnych lub skrzywdzonych przez człowieka. Rannym psom 

i kotom została udzielona pomoc weterynaryjna, uratowane zwierzęta zostały poddane 

niezbędnym zabiegom chirurgicznym. Po okresie rekonwalescencji znaleziono dla nich nowe 

domy. 

 

Regularnie prowadzona jest kampania „Adoptując mnie ratujesz mi życie”. Prowadzone są 

zbiórki publiczne poprzez platformy crowdfundingowe , portale społecznościowe takie jak 

„Facebook” oraz „Google +”.  

 

Schronisko współpracuje z hipermarketami znajdującymi się na terenie gminy Starogard 

Gdański oraz pozyskuje partnerów długoterminowych dzięki którym otrzymuje wsparcie 

materialne w postaci specjalistycznej karmy czy sprzętu dla zwierząt. OTOZ Animals 

nawiązał współpracę z organizatorami projektu „Zwolnieni z Teorii” dzięki czemu odbył się 

koncert podczas którego była przeprowadzona zbiórka pieniężna na rzecz Schroniska. 

OTOZ Animals uczestniczyło gościnnie w zawodach FlyballCup 2017 na których 

prowadzono zbiórkę pieniężną. Dzięki zbiórkom na portalach crowdfundinowych OTOZ 

Animals sukcesywnie pozyskuje fundusze na operacje dla zwierząt czy specjalistyczny 

sprzęt do badań. Utrzymywany jest stały kontakt ze sponsorami, którzy dokonują wpłat na 

rzecz zwierząt przebywających pod opieką. Pozyskiwane były środki na imprezach 

okolicznościowych np. koncerty, festyny, jarmarki. OTOZ Animals prowadzi stronę 

internetową schroniska oraz fanpage na portalu społecznościowym Facebook i Google +, na 

których umieszczane były zdjęcia i informacje o podopiecznych jak i organizowane prośby o 

wsparcie, czy wirtualne adopcje. OTOZ Animals brał udział w projekcie miejskim „Inicjatywa 

Lokalna” z której pozyskał fundusze na promocję i edukację. Nawiązano współpracę z firmą 

„Polpharma”. 

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt OTOZ Animals w Starogardzie Gdańskim 

przeprowadziło w okresie w 2017 r. modernizacje 37 kojców dla psów, naprawę posadzki w 

kojcach zbiorowych, zakupiono 12 nowych i zmodernizowano 40 starych ocieplanych bud dla 

psów. Wybudowano 5 nowych kojców dla psów, przeprowadzono modernizację kociarni, 

modernizację wybiegu dla psów. Wykonano generalny remont pomieszczenia w budynku 

przeznaczonego dla „Suki z oseskami”. Schronisko OTOZ Animals w Starogardzie 

Gdańskim wykonało całkowity remont oraz modernizację pomieszczeń przeznaczonych na 

gabinet weterynaryjny. Wykonano remont pomieszczenia przeznaczonego na szpital, remont 

biura adopcyjnego, nastąpiła generalna wymiana hydrauliki w nowo zaadoptowanym 

budynku. OTOZ Animals wybudował dwa pomieszczenia przeznaczone na nowy magazyn, 

oraz wykonano wymianę pieca. Przeprowadzono remont dachu w pomieszczeniach 



biurowych. Wykonano wymianę dachów w kojcach zbiorowych. Został wykonany generalny 

remont pomieszczenia przeznaczonego dla szczeniąt. OTOZ Animals jest w trakcie wymiany 

kanalizacji oraz całkowitej przebudowy budynku dla zwierząt. Zmodernizowano oraz 

dostosowano do potrzeb pomieszczenie przeznaczone na szpital dla zwierząt w trakcie 

rekonwalescencji.  

 

Schronisko OTOZ Animals w Starogardzie Gdańskim sukcesywnie od lat prowadzi warsztaty 

edukacyjne dla dzieci z przedszkoli na terenie Starogardu Gdańskiego. Warsztaty miały na 

celu uświadomienie dzieci jak humanitarnie postępować ze zwierzętami, uczyć reakcji w 

sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu z udziałem psa oraz naświetlić 

problem bezdomności psów i kotów. Schronisko prowadzi specjalne zajęcia dla dzieci i 

młodzieży ze szkół z powiatu Starogardzkiego pod tytułem „Pies także czuje”. Zajęcia 

teoretyczne połączone były z praktycznymi miały na celu pokazać i zrozumieć 

odwiedzającym schronisko życie codzienne bezdomnych zwierząt. Na zajęciach prowadzone 

były warsztaty z podstaw pielęgnacji zwierząt i terapii behawioralnej psów. Schronisko 

prowadziło warsztaty z zakresu dogoterapii dla ludzi niepełnosprawnych. Schronisko w 

Starogardzie Gdańskim organizuje od 5 lat imprezę okolicznościową „Starogardzkie Spacery 

Przyjaźni” mające na celu promocję schroniska oraz promowanie adopcji psów. Schronisko 

organizowało akcję dla kotów pod tytułem „Kociszkowa Czytelnia”. Celem akcji była 

odpowiednia socjalizacja kotów z człowiekiem po to, by szybciej zaadaptowały się w domu 

po adopcji oraz łatwiej znosiły codzienne życie w Schronisku. 

 

 

SCHORNISKO DLA BEZDONYCH ZWIERZAT W TCZEWIE 

 

W 2017 roku dzięki kampanii adopcyjnej uratowano i znaleziono nowe domy dla 342 psów i 

73 kotów ( 83,2 % psów i 71,6 % kotów trafiło do adopcji), w tym 107 zagubionych psów i 2 

koty po odczytaniu numeru czipa zostało oddanych właścicielom. 

Udzielana jest również pomoc bezpańskim zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach 

komunikacyjnych. 

 

Liczba adopcji zwiększa się sukcesywnie dzięki zaangażowaniu pracowników schroniska, 

członków OTOZ Animals, wolontariuszy oraz pomocy lokalnych mediów z którymi staramy 

się blisko współpracować. Zorganizowane w schronisku Dni Otwarte, Tczewskie Spacery 

Przyjaźni, udział w organizowaniu ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy Łańcuchy” oraz akcje 

adopcyjne ogłaszane w lokalnych mediach skutecznie podnoszą ilość adoptowanych 

zwierząt. Schronisko współpracowało z mediami ogólnopolskim i regionalnymi oraz z 



ogólnopolskimi portalami adopcyjnymi, gdzie cyklicznie umieszczane były ogłoszenia 

adopcyjne oraz szczegóły przeprowadzanych akcji i interwencji. OTOZ Animals prowadziło 

stronę internetową i konto Facebook schroniska w Tczewie, na której umieszczane były 

zdjęcia i opisy zwierząt znajdujących się pod opieką schroniska.  

 

Szeroko przeprowadzona w mediach i portalach ogólnopolskich i regionalnych akcja 

pozyskiwania 1% podatku pozwoliła na:  

– zakup leków ratujących życie bezdomnym zwierzętom, szczepionek oraz wdrożenie, 

jak co roku programu sterylizacji i kastracji; 

– zakup specjalistycznej karmy dla szczeniąt i kociąt oraz preparatów podnoszących 

odporność maluchów; 

– zakup 25 ocieplanych bud z podestami; 

– wybudowanie 3 wybiegów rekreacyjnych dla psów; 

– zadaszenie 4 wybiegów rekreacyjnych dla psów 

– zakup i instalacja 100 szt. pergoli jako zabezpieczenie boksów i wybiegów od wiatru 

 

Dzięki współpracy z lokalnymi mediami przedświąteczna akcja zbierania darów dla 

podopiecznych schroniska spotkała się z bardzo dużym odzewem mieszkańców i instytucji z 

Tczewa i okolic. Pod choinką ustawioną w schronisku darczyńcy zostawiali suchą karmę, 

puszki oraz koce. Wszyscy darczyńcy otrzymują podziękowania oraz życzenia z okazji świąt.  

 

Dzięki Pierwszemu Wspólnemu Projektowi w ramach wolontariatu Grupy GPEC, 

realizowanym wspólnie z Urzędem Miasta Tczew, Zakładem Usługowo-Handlowym Dariusz 

Szafrański, oraz Pracownią Projektową Adrian Wrzosek zostało zmodernizowane 

ogrzewanie w budynku, gdzie przebywają psy w trakcie leczenia, po zabiegach i operacjach, 

szczenięta i staruszki. 

Powiększone i zmodernizowane zostały 4 kojce dla psów.  

Jak co roku - naprawiliśmy i uszczelniliśmy wszystkie budy przed zbliżającą się zimą oraz 

drewniane elementy boksów. 

 

Dzięki  naszej współpracy ze Szkołą dla Psów HAUUU-WARD psiaki w schronisku nabywały 

nowe umiejętności z zakresu podstawowego posłuszeństwa dla psa rodzinnego, 

socjalizowały się z otoczeniem. OTOZ Animals prowadziło w schronisku kampanię 

edukacyjną polegającą na pogadankach o tematyce bezdomności psów i kotów oraz opieki 

nad zwierzętami dla odwiedzających schronisko dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli. 

Kontynuowana była idea wolontariatu. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w pomoc 

bezdomnym zwierzętom zwiększała się sukcesywnie, systematycznie ze schroniskiem 



współpracowało 50 osób. Wolontariusze wyprowadzali psy na spacery, pomagali w ich 

pielęgnacji i socjalizacji.  

Utworzony w 2009 roku inspektorat OTOZ Animals podejmował interwencje w przypadkach 

okrucieństwa wobec zwierząt. Na terenie Tczewa działało 3 umundurowanych inspektorów 

ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals ściśle współpracujących ze schroniskiem (ogółem 167 

interwencji w 2017 r). 

W 2017 roku schronisko wspólnie z inspektoratem przeprowadziło interwencje w sprawie 

zwierząt 167 razy na terenie miasta Tczewa. Interwencje zgłaszane były przez Straż Miejską 

lub osoby prywatne i polegały na odławianiu błąkających się psów oraz na wyjazdach do 

zwierząt rannych w wypadkach komunikacyjnych lub skrzywdzonych przez człowieka. 

Rannym psom i kotom udzielono natychmiastowej pomocy weterynaryjnej – uratowane 

zwierzęta zostały zdiagnozowane i poddane niezbędnym zabiegom chirurgicznym. Po 

okresie rekonwalescencji znalazły nowe domy. 

 

 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT CIAPKOWO W GDYNI 
 

W 2017 roku do schroniska trafiło 1.548 zwierząt (936 psów, 612 kotów). Uratowano i 

znaleziono nowe domy dla 990 psów oraz 428 kotów. Stanowi to 106% w stosunku do ilości 

przyjętych do schroniska psów oraz 70% w przypadku kotów. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku samochód interwencyjny wyjeżdżał do 

1095 zgłoszeń dotyczących zabłąkanych oraz rannych zwierząt na terenie Gdyni.  

 

Imprezy organizowane przez OTOZ Animals w Ciapkowie w 2017 roku:  
Tradycyjnie w lutym, po raz dziesiąty, zorganizowany został Dzień Otwarty Schroniska z 

okazji Światowego Dnia Kota.  

Wiosną wraz z firmą Zoetis zorganizowana została akcja „Controline dla schronisk”, z której 

schronisko otrzymało ponad pięćset preparatów przeciwpchelnych i przeciwkleszczowych 

dla podopiecznych. 

Schronisko wzięło udział w Pikniku Organizacji Pozarządowych, podczas którego 

promowana była adopcja psów i kotów ze schroniska. Jesienią zorganizowana została 

wspólnie z Przystankiem Alaska aukcja dla Ciapkowa. Kolejne, zorganizowane wraz z 

Przystankiem Alaska wydarzenie „Zwierzęta też chcą mieć święta” to internetowa akcja, 

podczas której od początku grudnia prezentowani byli nasi podopieczni – psy i koty 

potrzebujące specjalistycznej karmy, odżywek, witamin oraz preparatów wzmacniających 

zdrowie. Również w grudniu odbył się Charytatywny Navi Dog - bieg na orientację z psem po 



lesie w okolicach Ciapkowa. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 300 osób a cały dochód 

przeznaczony został na utrzymanie podopiecznych Ciapkowa. 

 

Kampanie Adopcyjne „Adoptując mnie ratujesz mi życie” oraz „Zdążyć do domu” 
prowadzone były systematycznie przez cały rok. Akcję wspomagały trójmiejskie media. 

Adopcja zwierząt promowana była regionalnych portalach informacyjnych, ogólnopolskich 

stronach promujących adopcję. Przykładowe linki do ogłoszeń dotyczących naszych 

podopiecznych: 

 

https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.156328654431959.37630.112352228829602/

1723746631023479/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.156328654431959.37630.112352228829602/

1620939437970866/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946.107374219

9.198190463618859/1413949428709617/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946.107374219

9.198190463618859/1323044994466728/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355.1073741962.1123522288

29602/1745216172209858/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355.1073741962.1123522288

29602/1709529765778499/?type=3&theater 

https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-nastija-CID103-IDrE2Zw.html 

https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-borat-CID103-IDqTIMf.html 

https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-filipka-CID103-IDqTLaw.html 

https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-gizia-CID103-IDqTLvF.html 

http://puszatek.pl/pl/zwierzak/4339/paco 

http://puszatek.pl/pl/zwierzak/4333/lucky 

http://puszatek.pl/pl/zwierzak/3970/regina 

http://puszatek.pl/pl/zwierzak/3963/lubczyk 

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-kropek-

ogl61173883.html 

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-

biedactwo-ogl61173879.html 

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-czarna-

ogl61173870.html 

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-

malwinka-ogl61173856.html 

https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.156328654431959.37630.112352228829602/1723746631023479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.156328654431959.37630.112352228829602/1723746631023479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.156328654431959.37630.112352228829602/1620939437970866/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.156328654431959.37630.112352228829602/1620939437970866/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946.1073742199.198190463618859/1413949428709617/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946.1073742199.198190463618859/1413949428709617/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946.1073742199.198190463618859/1323044994466728/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CiapKOTYSzukajaDomu/photos/a.612899552147946.1073742199.198190463618859/1323044994466728/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355.1073741962.112352228829602/1745216172209858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355.1073741962.112352228829602/1745216172209858/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355.1073741962.112352228829602/1709529765778499/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ciapkowo/photos/a.1482894561775355.1073741962.112352228829602/1709529765778499/?type=3&theater
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-nastija-CID103-IDrE2Zw.html
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-borat-CID103-IDqTIMf.html
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-filipka-CID103-IDqTLaw.html
https://www.olx.pl/oferta/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-gizia-CID103-IDqTLvF.html
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/4339/paco
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/4333/lucky
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/3970/regina
http://puszatek.pl/pl/zwierzak/3963/lubczyk
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-kropek-ogl61173883.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-kropek-ogl61173883.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-biedactwo-ogl61173879.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-biedactwo-ogl61173879.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-czarna-ogl61173870.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-czarna-ogl61173870.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-malwinka-ogl61173856.html
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/zwierzeta-oddam/otoz-animals-schronisko-ciapkowo-malwinka-ogl61173856.html


http://www.ciapkowo.pl/32117 

http://www.ciapkowo.pl/31999 

http://www.ciapkowo.pl/30737 

http://www.ciapkowo.pl/30729 

 

W 2017 roku, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzono drobne remonty i 

naprawy:   

● pomalowano i naprawiono 160 bud dla psów 

● wykonano 37 nowych dachów do bud 

● przeprowadzono remont magazynu na zaopatrzenie schroniska. 

 

oraz zakupiono: 

 

● 32 drewniane podesty z przeznaczeniem na wybiegi dla psów 

● 12 drewnianych, ocieplanych bud dla psów 

● 5 drewnianych, ocieplanych, trzykomorowych bud dla kotów 

● klatkę zapadkową do odławiania chorych kotów wolno bytujących oraz wylęknionych 

psów 

● kontenerki do transportu mniejszych zwierząt 

 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W IŁAWIE 

 

W 2017 roku uratowanych zostało 274 psów i 140 kotów, dla 167 psów i 33 kotów 

znaleziono nowe domy. Natomiast 95 zagubionych psów i 3 koty zostały odebrane ze 

schroniska przez swoich właścicieli.  

Pracownicy schroniska interweniowali prawie 500 razy na terenie Iławy. Interwencje polegały 

na humanitarnym odławianiu psów oraz na wyjazdach do zwierząt rannych w wypadkach 

komunikacyjnych lub skrzywdzonych przez człowieka. Rannym psom i kotom została 

udzielona pomoc weterynaryjna, uratowane zwierzęta zostały poddane niezbędnym 

zabiegom chirurgicznym. Po okresie rekonwalescencji znaleziono dla nich nowe domy. 

W 2017 roku schronisko odwiedziło 13 przedszkolno - szkolnych grup. Ponad 650 uczniów 

oprowadzonych zostało po schronisku oraz przeprowadzono rozmowy na temat 

odpowiedniego traktowania i opieki nad psami i kotami. Pracownicy schroniska odbyli 11 

spotkań na terenie szkół i przedszkoli prowadząc prelekcje dla 1870 dzieci i młodzieży na 

temat mowy ciała zwierząt, właściwych postawach i sposobach humanitarnego traktowania 

zwierząt.  

http://www.ciapkowo.pl/32117
http://www.ciapkowo.pl/31999
http://www.ciapkowo.pl/30737
http://www.ciapkowo.pl/30729


Kampania adopcyjna prowadzona jest za pośrednictwem regionalnych i ogólnopolskich 

mediów oraz na portalach społecznościowych.  

 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OŚWIĘCIMIU 

 

W 2017 roku uratowano 214 psów oraz 348 kotów, natomiast dla 119 psów i 314 kotów 

znaleziono nowe odpowiedzialne domu.  

 

OTOZ Animals administrował stronę internetową i konto facebookowe schroniska, na 

których umieszczane były zdjęcia i opisy nowoprzybyłych oraz czekających na 

adopcję schroniskowych zwierząt. Na stronie www.otozanimalsoswiecim.pl oraz na 

portalach społecznościowych umieszczane były aktualności dotyczące działalności 

schroniska oraz stowarzyszenia. 
 

Akcje w których brało udział schronisko w 2017 roku:  

● „Dzień zwierzaka” czyli I Amatorski Dogtrekking  z udziałem psów ze 
schroniska http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/07-10-17r-dzien-zwierzaka-

libiazu-zapraszamy/ 
● Akcja adopcyjna w Radiu Kraków „Pieskie życie zmieniamy na dobre” 

http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/pieskie-zycie-zmieniamy-dobre/ 

● II edycja akcji promującej adopcje zwierzaków schroniskowych „Przytul zwierzaka” 
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/przytul-zwierzaka/ 

Schronisko zorganizowało akcje: wielkanocną, mikołajkową i bożonarodzeniową, dzięki której 

pozyskało dary w postaci m.in. karmy, kocy i.t.p .  

Schronisko współpracowało z Leśnym Pogotowiem w Mikołowie oraz Starostwem Powiatowym w 

Oświęcimiu w zakresie opieki nad dziką zwierzyną. 

 

Kilka wybranych akcji adopcyjnych promowanych na stronie i FB w 2017 r.:  

●  http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/pomoz-boryskowi-zdazyc-domu-zima/  

●  http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-zerwany-lancuch-kolejny-uratowany-

pies/  

●  http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/nowy-podopieczny-slow-gustawie-

poszukiwany-dobry-dom/  

 

Wyroki za znęcanie się nad zwierzętami które udało się wywalczyć w 2017 r.: 

http://www.otozanimalsoswiecim.pl/
http://www.otozanimalsoswiecim.pl/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/07-10-17r-dzien-zwierzaka-libiazu-zapraszamy/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/07-10-17r-dzien-zwierzaka-libiazu-zapraszamy/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/pieskie-zycie-zmieniamy-dobre/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/przytul-zwierzaka/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/pomoz-boryskowi-zdazyc-domu-zima/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-zerwany-lancuch-kolejny-uratowany-pies/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/kolejny-zerwany-lancuch-kolejny-uratowany-pies/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/nowy-podopieczny-slow-gustawie-poszukiwany-dobry-dom/
http://otozanimalsoswiecim.pl/aktualnosci/nowy-podopieczny-slow-gustawie-poszukiwany-dobry-dom/
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