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Dla Dominika Nawy
z Przystani dla
zwierząt Ocalenie
w Ćwiklicach język

zwierząt nie ma tajemnic.
Dlatego postanowiliśmy go
zapytać czy jest szansa, aby
nasz pupil powiedział nam
właśnie jutro o północy, co
leży mu na wątrobie.

– W Wigilię może nieko-
niecznie, ale w każdy inny
dzień na pewno to się uda –
zapewnia. – Wystarczy chcieć
zwierzaka zrozumieć.

Bo, jak twierdzi, to właśnie
my nie odrabiamy pracy
domowej.

– Zwierzęta nas rozumieją
doskonale, to my mamy prob-
lem, aby zrozumieć, co one
chcą nam powiedzieć.

Żeby to zmienić, wystarczy
chwila uwagi każdego dnia.

– Zauważymy, że są np.
zabawki, którymi nasz pies
bawi się chętnie, a na niektóre
nie zwraca w ogóle uwagi –
argumentuje Nawa. – Takich
zachowań można by mnożyć
wiele. Mowa zwierząt to prze-

de wszystkim gesty, ale
i szczekanie psa nie zawsze
jest takie samo.

Nawa widzi to na przykła-
dzie swoich podopiecznych.

– Nasz baran Jarek w bardzo
wyrazisty sposób pokazuje
czego chce, chociaż bardziej

czego nie chce. Na przy-
kład jeśli przeszkadza mu czy-
jaś obecność w zagrodzie, to
w skuteczny sposób potrafi
z niej wygonić. Wystarczy się
po coś schylić, a on już wie, co
zrobić – śmieje się Nawa.

Całkiem poważnie jednak

podchodzi do zimy, która dla
zwierząt jest szczególnie
uciążliwa.

– Wymagają więcej opieki
w tym okresie – mówi.

W Ocaleniu ta pora roku
również nie należy do ulubio-
nych. – Kończą się nam zapa-

sy, jakie mieliśmy po żniwach,
musimy zrobić nowe, wolon-
tariat praktycznie nie istnieje.
Bo niestety mało komu się
chce, kiedy jest mokro, zimno,
nieprzyjemnie, a zwierzęta
potrzebują opieki cały czas –
podkreśla Nawa.

Przystań Ocalenie jednak
coraz częściej odwiedzają
szkoły, co daje nadzieję
na przyszłość.

– Kładziemy duży nacisk
na edukację, chcemy wycho-
wać młode pokolenie. Bo ktoś
nas przecież musi zastąpić,
my żyć wiecznie nie będziemy
– mówi Nawa. – Staramy się
uwrażliwić młodzież i być
może znajdzie się w przysz-
łości ktoś, kto będzie chciał
przejąć tę pałeczkę
w Ocelaniu po nas.

Karol Świerkot

Posłuchać i patrzeć
b Zwierzęta doskonale wiedzą,
czego chcą i potrafią nam to okazać

b Zimą wymagają zdecydowanie
więcej uwagi i opieki. Dajmy im to
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DominikNawazpupilemOcalenia i odwiedzającychprzystańdzieci - jakiemtybetańskim

«Zwierzęta nas
rozumieją doskona-
le, to my mamy
problem, aby zrozu-
mieć co mają nam
do powiedzenia»

PAWŁOWICE Zespół Concerto
Luciano sukcesem zakończył
regionalne przesłuchania i wy-
stąpi w prestiżowym XVIII
OgólnopolskimFestiwaluKolęd
i Pastorałek, który rozpocznie
się5styczniawBędzinie.Pierw-
sze kwalifikacje do konkursu
odbyłysię wRybniku.Wpiątek,
16 grudnia, zespół odebrał na-
grodę z rąk prezydentamiasta
AdamaFudalegoorazzaśpiewał
przed publicznością zgroma-
dzoną na rybnickiej wigilii
w plenerze. Concerto Luciano
będzie jednym z ponad 130 wy-
konawców biorących udział
wfestiwalu,którzywybieranisą
w całej Polsce, na Białorusi
i Ukrainie.

Liczymy na nich

Będzie zabawa
PAWŁOWICE Zabawa sylwe-
strowa przyGminnym Ośrodku
Kultury rozpocznie się o godz.
22. od koncertu zespołu De
Facto. – Będzie to muzyka ta-
neczna– zachęca Beata Cyga-
nek z wydziału promocji gminy.
Tuż po nim o godz. 23 wystąpi
zespół wokalny „Na Obcasach”.
O północy życzenia nowo-
roczne złoży Wójt Gminy
Pawłowice. Dodatkową atrak-
cją będzie pokaz ogni sztucz-
nych oraz losowanie nagród
rzeczowych wśród uczestni-
ków zabawy.
Nagrodą główną będzie telewi-
zor LCD. Pawłowicką imprezę
sylwestrową poprowa-
dzi Krzysztof Wierzchowski.KS

PAWŁOWICE Zakończyła się
rozbudowa Domu Ludowego
w Pniówku. Budynek, który
składał się dotychczas tylko
z dużej sali zabawowej i zaple-
cza kuchennego powiększył się
o dodatkowe skrzydło, w któ-

rym znalazły się kolejne po-
mieszczenia.
Będą z nich korzystać m.in.
koło gospodyń wiejskich i ze-
spół Retro. W nowym skrzydle
otwarte zostało również biuro
sołtysa. Oprócz rozbudowy bu-

dynku powiększono również
parking do 35 miejsc oraz zmo-
dernizowano system ogrzewa-
nia, dzięki czemu obiekt ma
być bardziej ekonomiczny
w utrzymaniu. Inwestycja
kosztowała 1,3 mln zł. KS

DomwPniówku jużporozbudowie
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Co waż ne ża den z kur sów nie był przez
ni ko go uczest ni kom na rzu ca ny. To sa mi
bez ro bot ni naj pierw pod czas za jęć 
z do rad cą za wo do wym od kry wa li w czym
mo gą być do brzy, na stęp nie wy bie ra li kurs
do sto so wa ny do swo ich po trzeb, ale 
i ryn ku pra cy.

Ale to nie kur sy by ły tu taj naj waż niej sze,
a prze ła ma nie się uczest ni ków pro jek tu
i po ko na nie wła snych ba rier. Bo oso by
bez ro bot ne, czę sto by ły za sie dzia łe 
w do mu, od cię te od spo łe czeń stwa, 
wy stra szo ne, z ogrom ny mi kom plek sa mi,
a cza sem po czu ciem wi ny. Bo jak mó wi 
or ga ni za tor pro jek tu czy li Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w Pszczy nie, każ dy z uczest -

ni ków ma wła sną hi sto rię. Dzię ki uczest -
nic twu w pro jek cie zy ska li pew ność sie bie,
prze szli me ta mor fo zę we wnętrz ną ale 
i ze wnętrz ną. Pod czas roz mów z psy cho lo -
giem od kry wa li wła sną war tość. A to jest
naj waż niej sze sta jąc na star cie do wy ści -
gu na ryn ku pra cy. 

Te go rocz ny bu dżet pro jek tu wy niósł
311 210 zł, z cze go 278 532 zł po cho dzi ło
z do ta cji unij nej, a 32 677 zł wy ło ży ła 
gmi na Pszczy na. Łącz nie od 2008 ro ku, 
czy li pierw szej edy cji pro jek tu, Ośro dek 
Po mo cy Spo łecz nej w Pszczy nie po zy skał
z fun du szy eu ro pej skich  pra wie 1 mln zł,
któ ry zo stał prze zna czo ny na ak ty wi za cję
osób wy klu czo nych i bez ro bot nych.

www.opspszczyna.pl      e-mail: opspszczyna@wp.pl
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