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przeprowadzą doświadczeni specjaliści, którzy realizowali wdrożenia systemu w takich ﬁrmach jak: Inter
Groclin Auto, Bohamet, Bezalin, Gorgiel. Uczestnicy
szkolenia otrzymają specjalny certyﬁkat potwierdzający umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia. Szkolenie

planowane jest na pierwszą połowę października 2010 r.,
natomiast szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
www.fe.wmie.uz.zgora.pl.
Janusz Jabłoński

W komisji sędziowskiej zasiedli:

> Ewa Kubiak – hodowca rodowodowych kotów brytyjskich

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

BajBri*PL w Zielonej Górze,

> Monika Wiszniewska – lekarz weterynarii,
> dr Anna Timoszyk i mgr Jan Cichocki – z ramienia WydziaI Zielonogórska Wystawa Kotów Domowych
W niedzielę, 23 czerwca w Ogrodzie Botanicznym odbyła się I Zielonogórska Wystawa Kotów Domowych, której organizatorami była Alternatywa Zielonogórska i Uniwersytet Zielonogórski. Wystawa miała na celu nie tylko
wyłonienie kocich piękności, ale również uświadomienie,
że najlepszym właścicielem kota jest właściciel odpowiedzialny. Dla zdrowia i kondycji naszych pupili ważne jest
nie tylko dobre jedzenie, ale również szczepienia, zabiegi
proﬁlaktyczne, a ze względu na ilość bezdomnych kotów
– także sterylizacja.
Gości i wystawiających powitał Dziekan Wydziału Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Leszek Jerzak.
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łu Nauk Biologicznych UZ.
Do wystawy zostały zakwaliﬁkowane 24 koty. Oceniana
była zdrowotność kotów: jakość sierści, kondycja, a także
łagodność. Szczególnie uważnie sprawdzane były książeczki zdrowia kotów i ich regularne szczepienie. Dodatkowe
punkty zdobywały koty wysterylizowane. Sędziowie podkreślali istotność kastracji zwierząt w przeciwdziałaniu
ich bezdomności. Koty jako pospolity drapieżnik obszarów zurbanizowanych mają również wpływ na populacje
ptaków. Dlatego istotne jest świadome ograniczanie ich
rozmnażania.
Obok głównego konkursu, w którym przeprowadzana była
ocena sędziowska, zielonogórzanie wybierali również Kota
Publiczności. Dzieci chętnie uczestniczyły w zorganizowanym dla nich konkursie rysunkowym. Prace oceniał znany
zielonogórski graﬁk Robert M. Jurga. W trakcie imprezy
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ogłoszono również wyniki internetowego konkursu
fotograﬁcznego „KOTO-FOTO”.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami oraz
cennymi upominkami, wśród których znalazły się
leżaczki dla kotów, drapaki, transportery, książki i
różne „kocie” drobiazgi. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. w W-wie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach zostały nagrodzone
słodyczami. Mali uczestnicy imprezy dostali również kolorowe baloniki. Dodatkową atrakcją dla
dzieci było malowanie na buziach „kocich mordek”.
I Zielonogórska Wystawa Kotów Domowych była
pierwszą imprezą zorganizowaną w Ogrodzie Botanicznym UZ skierowaną dla mieszkańców Zielonej Góry. Pomimo deszczowej aury cieszyła się
dużym zainteresowaniem, przerastającym nawet
oczekiwania organizatorów. Według szacunków
organizatorów wzięło w niej udział ok. 300 zwiedzających. W organizacji wystawy pomagali studenci Wydziału Nauk Biologicznych ze Studenckiej
Organizacji Naukowej i Krajoznawczej oraz praktykanci i magistranci z Katedry Zoologii WNB.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Bardzo staraliśmy się, żeby wypadło wszystko
jak najlepiej. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich na wystawę w przyszłym roku.
Mamy nadzieję, że coroczne wystawy naszych pupili wpiszą się w program imprez zielonogórskich.
Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
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