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Ochro na i mo ni to ring
je rzy ka w Pod d´ bi cach,
rok 2008

Rok 2008 by∏ dla cz∏on ków Sie radz -
kiej Gru py Ogól no pol skie go To wa rzy -
stwa Ochro ny Pta ków za an ga ̋ o wa -

nych w pro jekt „Ochro na i Mo ni to ring Je -
rzy ka” bar dzo pra co wi ty. Za cz´ ∏o si´ tra dy -
cyj nie od wy pa try wa nia przy lo tu pierw sze -
go je rzy ka. Szcz´ Êliw cem, któ -
ry w dniu 29 kwiet nia za ob ser wo wa∏ pierw -
sze go pta ka, by∏ Cy prian Ochoc ki. Je rzy -
ki zla ty wa ∏y do Pod d´ bic mniej wi´ -
cej do 8 ma ja. Nie ste ty, nie wszyst kie zna la -
z∏y daw ne miej sca l´ go we. Na stà pi∏ du -
˝y spa dek mo˝ li wych otwo rów s∏u ̋ à -
cych tym pta kom za miej sca wy pro wa dza -
nia l´ gu. Ich iloÊç z ok. 700 zmniej szy -
∏a si´ a˝ do 464, czy li na stà pi∏ spa -
dek o ok. 42%. W tych 42% mie Êci si´ rów -
nie˝ bu dy nek przy ul. Ci chej 4, no szà cy mia -
no naj wi´k szej ko lo nii l´ go wej za -
raz po ul. Grun waldz kiej 2. Mi mo ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ku przy ul. Ci chej, mie li -
Êmy mo˝ li woÊç za in sta lo wa -
nia tam tu˝ przed przy lo tem pta ków 20 bu -
dek l´ go wych, któ re zo sta ∏y za ak cep to wa -
ne przez skrzydlatych lo ka to rów. 

W tym ro ku za cz´ li Êmy pro wa dziç in ten -
syw nà kam pa ni´ w lo kal nych me diach na te -
mat pta ków w bu dyn kach. Na sze dzia ∏a -
nia zo sta ∏y do strze ̋ o ne przez zna ne ty tu -
∏y w ca ∏ym kra ju, ta kie jak „Ga ze ta Wy bor -
cza” czy „Rzecz po spo li ta”, a i mo˝ na nas by -
∏o zo ba czyç na an te nie ogól no pol -
skiej TVP INFO. Czerw co wa kon tro la wy ka -

Kacper Kowalczyk Od le wej: Da riusz Li no wiec ki, B∏a ̋ ej Py ziak i Ad rian Le wan dow ski przy ga zet ce Êcien nej w pod d´ -
bic kim gim na zjum. Fot. Kac per Ko wal czyk

Bud ki cze ka jà ce na mon ta˝. Fot. Kac per Ko wal czyk
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za ∏a, ˝e zo sta ∏y za j´ te wszyst kie mo˝ li -
we miej sca l´ go we, a po nad to pta ki zna la -
z∏y so bie no we po zy cje na gniaz da. Osta -
tecz nie, wg na szych sza cun ków, licz ba za j´ -
tych gniazd wy nio s∏a 494, co ozna -
cza ok. 988 pta ków do ro s∏ych w ca ∏ych Pod -
d´ bi cach. To na pa wa nie co wi´k szym opty -
mi zmem wszyst kich mi ∏o Êni ków tych pta -

ków. Po po nad rocz nej dzia ∏al no Êci Sie radz -
kiej Gru py OTOP -u na rzecz je rzy ka, wy ro -
s∏a gru pa lu dzi wspie ra jà cych nasze dzia ∏a nia.
Pod d´ bic kie gim na zjum za j´ ∏o si´ edu ko wa -
niem swo ich uczniów w za kre sie wie -
dzy o je rzy ku, a trzej ucznio wie tej szko -
∏y: Ad rian Le wan dow ski, Da riusz Li no wiec -
ki i B∏a ̋ ej Py ziak stwo rzy li ga zet k´ Êcien nà

Roz k∏a da nie sprz´ tu. (od le wej Ad rian Le wan dow ski i To masz Gaw ry siak).
Fot. Kac per Ko wal czyk

Po my s∏o daw cy pro jek tu „Ochro na i Mo nito ring Je rzy ka” – (od le wej) Ad rian
Le wan dow ski i Kac per Ko wal czyk. Fot. To masz Gaw ry siak

Jest pierw sza bud ka. Fot. Kac per Ko wal czyk

Powieszone bud ki przy ul. Ci chej 4. Fot. Kac per
Ko wal czyk 
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zawierajàcà in for ma cje o ochro nie, przy lo -
tach i od lo tach tych pta ków w Pod d´ bi -
cach, prze pi sy praw ne, zdj´ cia pta ków, a na -
wet sà da ne o ar ty ku ∏ach, au dy cjach ra dio -
wych i te le wi zyj nych dot. „pod d´ bic kich je -
rzy ków”. W po ∏o wie sierp nia pta ki zo sta wi -
∏y swo je do my w mie Êcie nad Ne rem. Sier -
pieƒ i wrze sieƒ mi n´ ∏y pod zna kiem „je rzy -
ko wej ba zy da nych” – ak cji ma jà cej na ce -
lu zbie ra nie in for ma cji o od lo tach z ca ∏e -
go wo je wódz twa ∏ódz kie go, a na wet Pol -
ski, po nie wa˝ do tar ∏y do nas in for ma cje na -
wet z od le g∏e go Szcze ci na. Ak cja ta by -
∏a wspól nym przed si´ wzi´ ciem SGO -
TOP oraz TVP ¸ódê. Ze bra li Êmy in for ma cje
o od lo tach je rzy ków m.in. z ta -
kich miast w re gio nie, jak: ¸ódê, Ra wa Ma zo -
wiec ka, Zgierz, ¸´ czy ca czy te˝ nie wiel -
kie Wart ko wice w pow. pod d´ bic -
kim. Wszyst kim, któ rzy zg∏o si li nam swo je 
ob ser wa cje, ser decz nie dzi´ ku je my i za ch´ -
ca my do dal szej wspó∏ pra cy z na mi. Po le -
ga to na prze sy ∏a niu wio snà na adres: je rzyk -
pod de bi ce@gma il.com in for ma cji o przy lo -
tach ze swo jej miej sco wo Êci bàdê dziel ni -
cy (w za le˝ no Êci od wiel ko Êci mia -
sta), pod ko niec la ta zaÊ o od lo tach, wpi su -
jàc w te ma cie wia do mo Êci na zw´ miej sco -
wo Êci. TreÊç e -ma ila mu si za wie raç da -
t´, imi´ i na zwi sko ob ser wa to ra, miej sco -
woÊç, miej sce ob ser wa cji.

Ten rok by∏ prze ∏o mo wy, je Êli cho -
dzi o wspó∏ pra c´ z Przed si´ bior -
stwem Us∏ug Ko mu nal nych Sp. z o. o. Da -
ta 24.09.2008 r. na d∏u go za pad nie w pa mi´ -
ci pod d´ bic kich re gio na li stów oraz mi ∏o Êni -
ków je rzy ków. Wresz cie zo sta∏ za ̋ e gna -
ny naj wi´k szy, a za ra zem naj g∏o Êniej -
szy spór przy rod ni czy w hi sto rii Pod d´ -
bic, któ ry trwa∏ po nad 1,5 ro ku. Przy po mnij -
my, jak pi sa li Êmy w nu me rze 1/2008
„Woliery’’ na str. 67, zo sta ∏o znisz czo ne naj -
wi´k sze sie dli sko je rzy ka w gro dzie nad Ne -
rem znaj du jà ce si´ przy ul. Grun waldz -
kiej 2. Kie dy wy szli Êmy z ini cja ty wà po wie -
sze nia bu dek l´ go wych dla je rzy -
ków na tym bu dyn ku, miesz kaƒ cy, obu rze -
ni na szym dzia ∏a niem, na pi sa li kontr pe ty -
cj´, osta tecz nie nie zga dza jàc si´ na za in sta lo -
wa nie bu dek, nie wie dzàc przy tym, ˝e ∏a -
mià pra wo. Spra w´ skie ro wa li Êmy do Urz´ -
du Wo je wódz kie go w ¸o dzi. Od po -
wiedê na na sze pi smo od Wo je wódz kie -
go Kon ser wa to ra Przy ro dy w ¸o dzi, pa -
na An drze ja Wier cio cha, przy sz∏a na tych -
miast. Jed no znacz nie uzna∏ on, ˝e spra -

w´ mo˝ na zg∏o siç do pro ku ra tu ry, gdy˝ ewi -
dent nie zo sta ∏o z∏a ma ne pra wo. Po uka za -
niu si´ tej ̋ e wy k∏ad ni, at mos fe r´ wo -
kó∏ tej spra wy pod grza ∏a pra sa i ra dio, in ter -
pre tu jàc to, co na pi sa∏ w swo im pi Êmie Wo je -
wódz ki Kon ser wa tor. Po me dial nych na ci -
skach, na cze le z Syl we strem Li skiem, sze -
fem Sie radz kiej Gru py OTOP -u, wy szli -
Êmy z ini cja ty wà zwo ∏a nia okrà g∏e go sto -
∏u ws. blo ku przy Grun waldz kiej 2. Z za pro -
szo nych go Êci przy by li: pan W∏o dzi mierz Kra -
jew ski, pre zes P. U. K. Sp. z o. o. w Pod d´ bi -
cach, przed sta wi ciel miesz kaƒ ców blo -
ku przy ul. Grun waldz kiej 2 oraz cz∏on ko -
wie SG O TOP zwià za ni z pro jek tem.
Pod czas ob rad uda ∏o si´ wy pra co waç kom -
pro mis. Bud ki za wi snà przy Grun waldz -
kiej, po nad to ma my mo˝ li woÊç po wie sze -
nia skrzy nek na in nych bu dyn kach za rzà dza -
nych przez pod d´ bic kie przed si´ bior -
stwo ko mu nal ne. Do koƒ ca wie rzy li -
Êmy, ˝e uda nam si´ dojÊç do kon sen su -
su. A to wszyst ko dzi´ ki do brej wo li pa -
na pre ze sa Kra jew skie go oraz miesz kaƒ -
ców, któ rzy zro zu mie li wa g´ pro ble -
mu. Za po moc w przy go to wa niach do te -
go spo tka nia chce my po dzi´ ko waç Mag da le -
nie Gra bar czyk, Pau li nie Grze lak, Ad ria no -
wi Le wan dow skie mu oraz pra cow ni kom ma -
gi stra tu. W czasie wy ciecz ki ¸ódz kiej Gru -
py OTOP z oka zji Eu ro pej skich Dni Pta -
ków, ktoÊ okre Êli∏ Pod d´ bi ce mia nem „je rzy -
ko wej sto li cy Pol ski”, jed nak aby ta „sto li -
ca” funk cjo no wa ∏a, swój czas po Êwi´ ci ∏o wie -
lu lu dzi i wie le or ga ni za cji za rów no po za rzà -

do wych, jak i sa mo rzà do wych. Dla te -
go te˝ ser decz nie chcie li by Êmy po dzi´ ko -
waç fir mie „Ani mal Ima ge” pod wo dzà pa -
na To ma sza Gaw ry sia ka, któ ra zaj mo wa -
∏a si´ mon ta ̋ em bu dek, pa nu S∏a wo mi ro -
wi G∏a w´ dzie – pre ze so wi Spó∏ dziel ni Miesz -
ka nio wej „Lo ka tor sko -W∏a sno Êcio -
wej” za po zwo le nie na in sta lo wa nie bu dek,
pa nu Pio tro wi S´cz kow skie mu, bur mi strzo -
wi Pod d´ bic, za wspar cie fi nan so we pro jek -
tu, pa nu Sta ni s∏a wo wi Ola so wi, sta ro Êcie po -
wia tu pod d´ bic kie go, za wspar cie fi nan so -
we oraz do strze ̋ e nie ini cja ty wy oraz pa -
nu Ma riu szo wi Grze niew skie mu z To wa rzy -
stwa Przy rod ni cze go „Bo cian”, za do star cza -
nie bar dzo wa˝ nych ma te ria ∏ów edu ka cyj -
nych.

Osta tecz nie na bu dyn kach za wi -
s∏o 60 skrzy nek l´ go wych. W ro -
ku 2008 zro bi li Êmy du ̋ o, ale to jesz cze cià -
gle za ma ∏o. No wy, 2009 rok sta -
wia przed na mi ko lej ne wy zwa nia. Naj wa˝ -
niej szym, a za ra zem naj trud niej -
szym jest zmia na spoj rze nia na pta ki ˝y jà -
ce w bu dyn kach, tak aby poj mo wa ne by -
∏y ja ko na si mniej si bra cia, któ rym trze ba po -
ma gaç. ˚y cz´ po wo dze nia wszyst kim dzia -
∏a jà cym na rzecz ochro ny pta ków i przy ro -
dy.

Autor jest ko or dy na torem pro jek -
tu „Ochro na i Mo ni to ring Je rzy ka”

Sie radz kiej Gru py OTOP
je rzykp ce@wp.pl

Kon fe re cja. (od le wej z przo du) Kac per Ko wal czyk i Syl we ster Li sek, (od le wej z ty ∏u) Sta ni s∏aw JaÊ kie -
wicz, W∏o dzi mierz Kra jew ski i To masz Gaw ry siak pod czas ob rad okrà g∏e go sto ∏u ws. ul. Grun waldz -
kiej. Fot. Ad rian Le wan dow ski


