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Wiadomości z Katowic 

Dzięki niepełnosprawnym stolarzom katowickie ptaki mają gdzie 

mieszkać 
Michalina Bednarek 14 lutego 2020 | 19:01 

 

14 lutego 2020 | 19:06 ZDJĘĆ 

 

Stolarze podczas warsztatów 

terapii zajęciowej przygotowują 

budki lęgowe dla ptaków w 

Katowicach. (materiały Warsztat 

Terapii Zajęciowej im. Ojca 

Stanisława Bocera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podopieczni Ośrodka Terapii SPES, osoby niepełnosprawne intelektualnie, ciężko pracują, 

aby wiosną katowickie jerzyki, puszczyki, a nawet nietoperze miały gdzie zamieszkać. Ich 

prace można podziwiać na drzewach w Dolinie Trzech Stawów. 

 

Od wielu tygodni praca wre w warsztacie terapii zajęciowej przy ul. Panewnickiej w 

Katowicach. Powstaje tam kilkaset zestawów budek lęgowych, które będzie można 

samodzielnie zmontować, powiesić i czekać na ptasich lokatorów. 

 

 

Mogą poczuć się potrzebni 
Wyjątkowi stolarze pracują przy profesjonalnych stanowiskach, obsługują maszyny, 

konsultują się z ornitologami i w asyście terapeutów wycinają z drewna elementy, które są 

precyzyjnie do siebie dopasowane. Na początku każdego roku muszą przyśpieszyć swoją 

pracę, bo wiosna już za pasem, a ptaki muszą mieć miejsca, żeby uwić gniazdo. 

Uczestnicy warsztatów w końcu mogą poczuć się potrzebni. Robią coś ważnego. 

 

– Nasi podopieczni nie znaleźliby pracy na wolnym rynku. Nie 

pozwoliłaby im na to ich niepełnosprawność – mówi Roman 

Piela, który odpowiada za prowadzenie warsztatów w 

katowickim ośrodku. 
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Powstają tam budki dla wielu ptaków - sikorek, szpaków, kawek, jerzyków. jaskółek. Każdy z 

tych ptaków potrzebuje nieco innej budki, żeby czuć się swojsko.  

 

– Spełniamy wszystkie wytyczne względem budek, które wyznaczyli przedstawiciele Lasów 

Państwowych, a tyczą się one głównie rozmiarów. Poza tym na warsztatach wykonujemy też 

ekologiczną podpałkę – dodaje Piela. 

 

Czy ich praca ma sens i ptaki faktycznie chcą mieszkać w ich budkach? Owszem. Ornitolodzy 

zbadali budki, które wcześniej rozwieszono w Dolinie Trzech Stawów. 

 

Okazało się, że wszystkich 17 budek jest 

zamieszkanych. 24 pary ptaków zbudowały w nich 

gniazda, a rekord należy do mazurka. Te ptaki 

zbudowały aż trzy gniazda w jednej budce. 

 
Elementy budek są przygotowywane podczas warsztatów z myślą o akcji "Ptaszkowe Love", 

która odbywa się raz w roku. Tym razem w sobotę 15 lutego mieszkańcy Katowic będą mogli 

wziąć udział w budowie budek lęgowych nie tylko dla ptaków. Impreza odbędzie się w 

Centrum Handlowym Trzy Stawy po raz czwarty. 

 

Domki dla nietoperzy 
Przez cały dzień będzie można słyszeć huk młotków i wkrętarek. – Drewniane elementy 

przygotowali dla nas podopieczni warsztatów, a każdy, kto samodzielnie zbuduje budkę, 

będzie mógł ją zabrać ze sobą i powiesić np. w ogrodzie czy na działce. Część budek znów 

zostanie powieszonych przez strażaków w Dolinie Trzech Stawów. Chodzi o to, aby wpłynąć 

na odbudowę w Katowicach populacji małych ptaków, które brak schronienia zmusił do 

emigracji – mówi Michał Raszka z CH Trzy Stawy. 

 

W tym roku powstanie także kilka specjalnych, dużych budek dla puszczyków, które coraz 

częściej pojawiają się w parkach przy miastach. Przewidziane są też domki dla nietoperzy, 

które w naturalny sposób pomagają nam uporać się z plagami komarów - jest ich szczególnie 

dużo przy stawach, które znajdują się w Dolinie Trzech Stawów. Właśnie tam zostaną 

zawieszone. 
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