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ski i Niemiec, oraz zalecenia dotyczące wykonywania prac
modernizacyjnych. Autorem referatu i prezentacji oraz
materiałów ﬁlmowych przedstawionych w ostatniej części
szkolenia był Adam Gatniejewski z Poznania, zajmujący
się ochroną siedlisk jerzyków w Poznaniu, oraz działaniami na rzecz uznania obszaru Poznania za przyjazny dla
chronionych gatunków zwierząt. Jest on autorytetem w
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w zgodzie z prawem i przyrodą
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PAN ADAM GATNIEJEWSK

Co było pierwsze człowiek czy ptak? Co dyktuje warunki
na danym terenie – ludzie czy natura? Na jakie ustępstwa

względem natury może pójść człowiek? Jaką cenę płaci
natura za sąsiedztwo człowieka? Te i wiele innych dylematów pojawiło się w trakcie szkolenia, które odbyło się
na Wydziale Nauk Biologicznych. Organizatorem szkolenia
było Koło Naukowe Biologów. Pomysłodawczynią i koordynatorem projektu - Dziki lokator – ochrona ptaków i nietoperzy w nowoczesnym budownictwie, w ramach którego
odbyło się szkolenie, była studentka biologii środowiska
Karolina Jamska. Formuła szkolenia obejmowała kilka
bloków tematycznych. Tematem przewodnim szkolenia
były termomodernizacje budynków przeprowadzane w
zgodzie z prawem i przyrodą. W pierwszej części szkolenia
przybliżono jego uczestnikom sylwetki ptaków najczęściej
spotykanych na terenach miast. W drugiej części - zapoznano z przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych
gatunków. Blok trzeci to omówienie obowiązków poszczególnych podmiotów i organów administracji publicznej
związanych bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniami
termomodernizacji i ochrony przyrody, a na koniec przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań z terenu Pol-
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kwestii poszanowania praw zwierząt w mieście. Z sukcesem walczy o ich ochronę, jednocześnie uwzględniając
przepisy prawa dotyczące wykonywania termomodernizacji. Podczas szkolenia wywiązała się burzliwa dyskusja
pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi, co pokazuje jak
wiele w tej sprawie jest jeszcze do zrobienia. Mówiono
między innymi o braku szczegółowych zapisów w opracowanych przepisach, np. wiemy dla jakich gatunków mają
być montowane budki lęgowe, natomiast brakuje danych
technicznych o rodzaju budki, czy też sposobie montażu
na budynku. Brakuje danych inwentarzowych dotyczących
budynków w których bytują ptaki i nietoperze. Ponadto
osoby zarządzające budynkami skarżyły się na brak kompetencji osób odpowiedzialnych za termomodernizacje.
Modernizacja, aby odniosła oczekiwany skutek, musi być
prawidłowo wykonana – według ściśle określonej procedury, w określonym czasie. Nadchodzi wiosna, niedługo
nadejdzie także lato – to czas w którym wykonuje się tego
typu prace modernizacyjne. Jest to także okres w którym
przylatują i rozpoczynają sezon lęgowy ptaki. Prowadząc
prace na budynkach nie wolno niszczyć miejsc lęgowych
ptaków – jest to karalne! Zachodzi tu kolizja czasowa pomiędzy rytmem natury a terminarzem prac remontowych.
Istnieją jednak przepisy, które regulują zakres tych prac.
Ich uwzględnienie pozwala zminimalizować działania
szkodliwe dla natury – odpowiednio zabezpieczyć budynki przed sezonem lęgowym i remontowym, zastosować
kompensację przyrodniczą. Prowadząc samowolne modernizacje budynków (bez pozwoleń, bez inwentaryzacji
ptaków, niszcząc gniazda, zabijając ptaki) w niektórych
miastach zniszczono aż 80 % populacji ptaków zasiedlających dane obiekty. Chcemy tego typu działań uniknąć w
Zielonej Górze i innych sąsiednich miastach. Dlatego też
każdy z uczestników szkolenia otrzymał komplet materiałów, które pozwolą opanować dezinformację w zakresie
termomodernizacji w zgodzie z prawem i naturą. Ponadto pojawiła się idea zorganizowania razem z Wydziałem
Inżynierii Lądowej i Środowiska dalszego ciągu szkolenia
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dotyczącego procesu termomodernizacji na etapie projektowania, które uwzględniałoby prawa dzikich lokatorów.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Zielonogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” z Zielonej Góry, Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej
Soli, Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku, Administracji
Budynków Mieszkalnych w Zielonej Górze, Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Zielonej Górze, Zespołu Zarządców
Nieruchomości WAM Sp. z o. o. Oddziału w Zielonej Górze,

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI,
SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

We wtorek, 25 stycznia w auli „C” przy al. Wojska Polskiego 69 odbyło się seminarium poświęcone Stowarzyszeniu MONAR.
Wśród występujących znaleźli się m.in. Jadwiga Władoń
z Zarządu Głównego MONARU, Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. prof. Z. Izdebski i inni pracownicy wydziału. Celem spotkania było zaprezentowanie
historii i dokonań stowarzyszenia, naświetlenie kierunków jego działania oraz zaprezentowanie możliwych form
współpracy między stowarzyszeniem, a środowiskiem akademickim UZ. Zapoznać się także można było z publikacjami dotyczącymi działalności stowarzyszenia.
W seminarium uczestniczyła spora liczba pracowników
UZ oraz studentów. Chęć współpracy zadeklarowało około
20 osób.
Spotkanie zorganizowano przy współpracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – Oddział w Zielonej Górze
oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

nr 3 (186)

marzec 2011

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku, ﬁrmy Iwa –
Bud, Straży Miejskiej z Zielonej Góry oraz Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Kinga Olimpia Zawadzka

24 stycznia 2011 roku Instytut Socjologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zorganizowały
otwarte spotkanie pod
hasłem Film i socjologia. Zaprezentowano na nim dwa
ﬁlmy: „Bar na
Victorii” (reż.
Leszek Dawid) i Hanoi
– Warszawa
(reż. Katarzyna
Klimkiewicz).
Pokaz
zakończyła dyskusja.
Artur Kinal

