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Czas 
smogu

Jeszcze kilka lat temu zimà
w niemal ka˝dym mniejszym mia-
steczku czy dzielnicy domów jed-
norodzinnych w miastach wi´k-
szych, jak Tychy, Katowice, My-
s∏owice - wisia∏ w´glowy smog.
Z kominów si´ kopci∏o a dym ten
zalega∏, zw∏aszcza kiedy by∏ ni˝,
nad ulicami, dra˝niàc drogi odde-
chowe. Okna w takich miejscowo-
Êciach trzeba myç podczas zimy
kilka razy.

Do niedawna by∏o tak w L´dzi-
nach i Ho∏dunowie, ale by∏o te˝
w Imielinie, w Murckach, w ty-
skich dzielnicach Czu∏ów, Paproca-
ny, ˚waków i wiele innych. Jednak
tam wsz´dzie od kilku lat dzia∏a
program ograniczenia niskiej emi-
sji, dymiàce kominy prawie znikn´-
∏y, w´glowy smog tak˝e odszed∏
w niepami´ç. DziÊ ci mieszkaƒcy
tamtych dzielnic, którzy odwiedza-
jà chocia˝by ho∏dunowskie Domki
Fiƒskie, wciàgajà powietrze i mó-

wià: - Jak to dobrze, ˝e u nas ju˝
tak nie jest!

Sàsiedzi 
wymienili

Tam bowiem od kilku lat dzia∏a
sprawny program likwidacji niskiej
emisji. Program w ramach którego
przy niewielkiej liczbie formalnoÊci
stare piece w´glowe o niskiej
sprawnoÊci, mo˝na wymieniç na
nowoczesne, ekologiczne, za nie-
spe∏na 1/3 ich wartoÊci. Bo reszt´
(70 procent) pokrywa Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska.
W ró˝nych gminach szczegó∏y pro-
gramu wyglàdajà ró˝nie, ale ogólny
schemat jest zawsze w∏aÊnie taki.
I sprawdza si´ doskonale.

W Tychach w ramach programy
wymieniono w pierwszej transzy
2000 kot∏ów, w drugiej 700, teraz
pójdà nast´pne. I kiedy zamiast
trzech tysi´cy dymiàcych kominów
w mieÊcie pojawi∏o si´ trzy tysiàce
takich, z których dymu prawie nie
widaç, nastàpi∏a te˝ zdecydowana
poprawa powietrza - mówi dr

Krzysztof Zamasz, prezes tyskiego
PEC-u, firmy która w sàsiednim
mieÊcie jest operatorem tego pro-
gramu. W Tychach sà konkretne
wyliczenia, o ile dzi´ki temu na
miasto spada mniej py∏ów, ile dwu-
tlenku w´gla, ile siarki. 2000 pie-
ców to w∏aÊnie mniej wi´cej tyle, ile
trzeba wymieniç kot∏ów w L´dzi-
nach, ̋ eby niska emisja, czyli dymy
z kominów domów jednorodzin-
nych, przesta∏a byç problemem.

L´dziny 
si´ Êlimaczy∏y

Kiedy wsz´dzie wokó∏ wdra˝ano
ten prosty program, w L´dzianch
dr Jan Huzarewicz, pe∏nomocnik
burmistrza W∏adys∏awa Trzciƒ-
skiego promowa∏ znacznie bardziej
zaawansowany program termomo-
dernizacji. W jego ramach mo˝na
za pieniàdze funduszu ochrony Êro-
dowiska wymieniç nie tylko piec,
ale tak˝e okna i drzwi, ociepliç
dach i Êciany - i tak dalej. Program
l´dziƒski wydawa∏ si´ wi´c o wiele
lepszy. Ale tylko wydawa∏ si´ - bo
o ile w okolicznych miastach pro-
gram dzia∏a∏, to w L´dzinach ciàgle
tylko si´ do niego przymierzano.

Na przeszkodzie sta∏ ogrom pa-
pierkowej dokumentacji. Ka˝dy,
kto chcia∏ do niego przystàpiç mu-
sia∏ najpierw zleciç audyt energe-
tyczny budynku. Plotka g∏osi, ̋ e po
to w∏aÊnie ten skomplikowany pro-
gram wprowadzono - bo audyty te,
w cenie mniej wi´cej tysiàca z∏o-
tych od budynku, robi∏a firma... pa-
na Huzarewicza.

Tak jednak czy inaczej, program
si´ Êlimaczy∏, a dopiero pod samo
koniec 2006 roku w pierwszych do-
mach zacz´to cokolwiek robiç.

Kompleksowy? 
- Za drogi!

- Ale co z tego? - narzeka∏ na
przyk∏ad Edward ˚o∏na - Program
ten zak∏ada kompleksowà termo-
modernizacj´ budynku. To drogie
przedsi´wzi´cie i nawet jak Woje-

wódzki Fundusz da 70 procent, to
ja musz´ daç moje 30. To ciàgle kil-
kanaÊcie albo i kilkadziesiàt tysi´-
cy. A jak ktoÊ nie ma? Dlaczego nie
mo˝e byç takiego programu, jak
w innych miastach?

DziÊ Edward ˚o∏na jest radnym,
jednym z tych którzy forsujà prosty
program, jak w sàsiednich gminach.
I lada dzieƒ on ruszy. Wszyscy, któ-
rzy deklarowali przystàpienie do
termomodernizacji, mogà teraz zde-
cydowaç, czy chcà pozostaç w pro-
gramie kompleksowym, czy te˝ zde-
cydujà si´ tylko na wymian´ pieca.

DaliÊmy termin do 25 stycznia,
ale to termin nieco umowny, mo˝-
na zg∏aszaç si´ nadal. Sà przecie˝
i tacy, którzy do kompleksowego
programu modernizacji przystàpiç
nie chcieli, a do samej wymiany
pieca przystàpià - przekonuje wice-
burmistrz Mariusz ˚o∏na.

Wymiana 
pieca i ju˝

IloÊç dokumentów, wymaganych
przy tym programie, jest nieporów-
nywalnie ni˝sza. Nie b´dzie ˝adne-
go audytu, a jedynie ocena energe-
tyczna budynku, aby nie kupiç pie-
ca ani zbyt du˝ego, ani zbyt ma∏e-
go. Do tego bez wàtpienia - co jest
procedurà powszechnà w ka˝dej
gminie - b´dzie trzeba pokazaç, ˝e
si´ ma stary piec, po zdemontowa-

niu zdaç go, wybraç jeden z pieców
majàcych certyfikat ekologiczny
oraz uprawnionà firm´ do jego
monta˝u. Kiedy si´ wszystko to
wykona, WFOÂ zap∏aci po∏ow´
kosztu przerobienia kot∏owni oraz
(ewentualnie) instalacji CO.

Trzeba si´ jednak i potem liczyç
z kontrolami. Nie po to bowiem
fundusz ekologiczny pokrywa po-
nad 2/3 nale˝noÊci za t´ wymian´,
˝ebyÊmy nadal zanieczyszczali Êro-
dowisko. Po wymianie pieca bez-
wzgl´dnie stosowaç trzeba paliwo
ekologiczne, gaz, olej opa∏owy lub
jeden z ekologicznych w´gli, na na-
szym terenie zapewne retopal, pro-
dukowany tak˝e z pok∏adów Zie-
mowita. Nie mo˝na natomiast pa-
liç tu niczego innego.

Nie wiadomo jeszcze, ile osób
zdecyduje si´ na samà wymian´ ko-
t∏a a co za tym idzie, o jakie dofi-
nansowanie miasto zwróci si´ do
WFOÂ. Na dzieƒ 18 stycznia zdecy-
dowa∏o si´ na to 68 osób, ale trzeba
si´ liczyç z faktem, ˝e ch´tnych b´-
dzie dziesi´ç, a mo˝e i dwadzieÊcia
razy wi´cej.

Co wcale nie musi oznaczaç, ˝e
Wojewódzki Fundusz od razu po-
kryje ca∏e nasze zapotrzebowania.
Zale˝eç to b´dzie mi´dzy innymi
(a mo˝e przede wszystkim) od jako-
Êci wniosków, przygotowanych
przez l´dziƒski urzàd miasta.

Nareszcie program jak wsz´dzie woko∏o

B´dzie mo˝na 
wymieniç piec
Mi∏o jest, kiedy mo˝na stwierdziç, ˝e zwy-
ci´zcy wyborów zabierajà si´ za spe∏nianie
przedwyborczych obietnic. A rzeczywiÊcie
tak jest w przypadku likwidacji niskiej emi-
sji. I czas najwy˝szy, bo L´dziny odbiegajà
pod tym wzgl´dem od okolicy.

Sàsiednie gminy wyprzedzi∏y nas w programie
ograniczania niskiej emisji. A przecie˝ to L´dziny
by∏y jednà z pierwszych w kraju, które go wprowa-
dza∏y. Ju˝ w 1997 roku - dziesi´ç lat temu - Rada
Miasta podj´∏a uchwa∏´, aby z gminnego (a nie wo-
jewódzkiego) funduszu ochrony Êrodowiska dop∏a-
caç do tych wymian. Podobnie jak wówczas l´dziƒ-
scy radni zdecydowali - te˝ jako jedni z pierwszych
- o segregacji odpadów. Potem jednak sprawy za-
niedbano i dziÊ chocia˝ byliÊmy liderem, musimy
goniç reszt´.

Ju˝ dziesi´ç lat temu by∏em przekonany, ̋ e wymia-
na pieca na ekologiczny powinna byç nie tylko przy-
wilejem, ale wr´cz obowiàzkiem, bo piece w którym
palimy byle czym, zatruwajà nasz i naszych sàsiadów.
Poniewa˝ jednak taka wymiana jest kosztowna, ju˝
wtedy by∏em przekonany, ˝e nie mo˝na pozostawiç
mieszkaƒca samego z tym problemem. DziÊ, jeÊli
chcemy, by L´dziny by∏y nowoczesnym miastem, mu-
simy jak najszybciej pozbyç si´ dymiàcych kot∏owni
z naszych domów - mówi ówczesny burmistrz a dzi-
siejszy wiceburmistrz Mariusz ˚o∏naNowoczesna kot∏ownia z piecem ekologicznym wyglàda tak. Wystarczy dok∏adaç do

niego raz na tydzieƒ.

Nad kominami domków fiƒ-

skich cz´sto unosi si´ dym.

Gdy mróz jest mocny i dymià

prawie wszystkie a do tego

jest ni˝ - czasem, a˝ ci´˝ko tu

oddychaç.
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DziÊ wypiera on i lisa i borsuka, do któ-
rego zresztà jest podobny, zw∏aszcza w zi-
mowym, futrze. Chocia˝, inaczej ni˝ bor-
suk, nale˝y do psowatych. Ale za to inaczej
ni˝ nasze psowate, zimà, gdy o pokarm

jest trudno, jenot zapada w sen. I jest
mniej wymagajàcy jeÊli chodzi o pokarm,
z braku mi´sa potrafi przez jakiÊ czas ˝y-
wiç si´ jagodami. W razie g∏odu obywa si´
Êlimakami, stawonogami. Dobrze czuje si´
w wodzie, polujàc na jaja wodnych ptaków
i na ryby. Dobrze te˝ radzi na làdzie. Po
prostu jest bardzo wszechstronny.

Gnieêdzi si´ w starych lisich czy borsu-
czych norach, ale te˝ w sk∏adach drewna,
pod ustronnymi wiatami. W´ch ma pierw-

szorz´dny, jak to psy, ale ˝e s∏uch i wzrok
ma s∏abszy, ∏atwo go zaskoczyç. Pada wte-
dy na ziemi´ i udaje martwego, czekajàc
okazji do ucieczki. Jednak zbli˝aç si´ do
niego nie nale˝y, podobnie jak lis, od któ-
rego jest mniejszy, mo˝e byç nosicielem na
przyk∏ad wÊcieklizny.

Jenot, którego w l´dziƒskich lasach
(zw∏aszcza od strony Murcek i Weso∏ej) co-
raz ∏atwiej spotkaç,pochodzi z Japonii.
Jeszcze sto lat temu ˝y∏ tylko w dalekiej

Wschodniej Azji. Jednak radzieccy myÊli-
wi aby wzbogaciç faun´ swojego terenu
wypuÊcili osiemdziesiàt lat temu na tere-
nach Ukrainy i Bia∏orusi kilka tysi´cy
tych zwierzàt. Po II wojnie Êwiatowej sfor-
sowa∏y Bug i pojawi∏y si´ na terenie Polski
ale d∏ugo nie pojawia∏y si´ na Âlàsku
i w Wielkopolsce. Wydawa∏o si´, ˝e Wis∏a
sta∏a si´ kolejnà naturalnà granicà jego
zasi´gu. Ale kilkanaÊcie lat temu przekro-
czy∏ jà na swoich krótkich ∏apach i teraz
rozprzestrzenia si´ tak˝e u nas. Mys∏owic-
cy myÊliwi podczas ostatnich polowaƒ
w lasach Weso∏ej i ¸awek strzelali jenotów
tyle samo co lisów. I bardzo polubili to owe
zwierz´, gdy˝ zimowe futerko jest niezwy-
kle mi∏e w dotyku, i g´stsze ni˝ lisa.

80-centymetrowy jenot jeszcze kilka lat
temu by∏ u nas gatunkiem chronionym.
Jednak ostatnio sta∏ si´ tak popularny, ˝e
od 2001 roku myÊliwym wolno na niego
polowaç. A ekolodzy przestrzegajà, ˝e je-
not, b´dàcy gatunkiem obcym w naszej
przyrodzie, mo˝e staç si´ dla niej zagro˝e-
niem, takim samym jak te˝ szybko roz-
przestrzeniajàcy si´ szop pracz i norka
amerykaƒska, bezwzgl´dnie t´piàca
wszelkie ˝ycie (w tym tak˝e naszà rodzi-
mà nork´) na terenie, który zajmuje.

- Nie podzielam jednak tych obaw. Jenot
jest zwierz´ciem stosunkowo du˝ym i jeÊli
b´dzie trzeba, myÊliwi potrafià, inaczej ni˝
norki, utrzymaç jego populacj´ w ryzach -
przekonuje ∏owczy Ludwik Bortel.

Wcià˝ jednym z powa˝niej-
szych problemów jest wycofywa-
nie azbestu z naszych zabudo-
waƒ. Jest to czynnoÊç obowiàz-
kowa, ale te˝ kosztowna. Ponie-
wa˝ nie ka˝dego na nià staç, po-
wiat ma ka˝dego roku przygoto-
wane Êrodki na ten cel. W ze-
sz∏ym roku by∏o to 50 000 z∏o-
tych, w tym jest dwa razy tyle.

Jest to sporo, bo w zesz∏ym ro-
ku wszyscy którzy si´ zg∏osili, zo-
stali obj´ci programem. Przy
czym,˝eby nie by∏o nieporozu-
mieƒ, za te pieniàdze nie mo˝na
na∏o˝yç na dom innej izolacji czy
tynku. One sà tylko na demonta˝
azbestu i jego sk∏adowanie - wy-
jaÊnia l´dziƒski cz∏onek zarzàdu
powiatu Marek Bania i dodaje: -
Znam przypadki, gdy ludzie sami
zdemontowali azbest, zapakowa-
li go w worki, wywieêli na Êmieci
a pieniàdze na ten cel chcieli wy-
daç na inne pokrycie dachowe.
Nie tylko, ˝e nic nie dostanà, to

jeszcze pope∏nili przest´pstwo.
Bo azbest wolno demontowaç tyl-
ko specjalistycznym firmom, któ-
re chronià otoczenie przed jego
bardzo groênymi drobinkami.
Poniewa˝ jest groêny, za sk∏ado-
wanie go w specjalnych warun-

kach trzeba te˝ zap∏aciç. I Êrodki
powiatowe sà przeznaczone w∏a-
Ênie na te dwie czynnoÊci: de-
monta˝ i sk∏adowanie.

Wprawdzie kiedy zdemontuje-
my azbest, b´dzie czeka∏ nas spo-
ry wydatek - nowe pokrycie da-

chu czy Êcian. JeÊli jednak kogoÊ
staç, warto zrobiç to teraz, bo nie
wiadomo, jak d∏ugo te pieniàdze
w powiecie b´dà, a za kilka lat na
posiadaczy domów ob∏o˝onych
azbestem na∏o˝one zostanà kary
finansowe.

Mi´dzygminne Przedsi´bior-
stwo Gospodarki Odpadami
„MASTER” sp. z o.o. - którego
wspó∏w∏aÊcicielem jest mi´dzy
innymi gmina L´dziny - na wnio-
sek Kapitu∏y VIII Edycji Narodo-
wego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaêni Ârodowisku” organi-
zowanego pod Honorowym Pa-
tronatem Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyƒ-
skiego, otrzyma∏o WYRÓ˚NIE-
NIE w Kategorii Firma Przyja-
zna Ârodowisku. (www.przyja-
zni-srodowisku.pl)

MASTER znalaz∏ si´ w gronie
dziewi´ciu Laureatów i Wyró˝-
nionych Przedsi´biorstw z tere-
nu ca∏ej Polski, z czego cztery
z województwa Êlàskiego. Warto
tu wspomnieç, ˝e MASTER
oprócz obs∏ugiwania naszego
miasta od strony „Êmieciarskiej”
bywa tak˝e w naszym mieÊcie
darczyƒcà. Kilka lat temu poro-
dówka, o której obszernie pisze-
my na str. 4-5 z okazji swojego
50-lecia dosta∏a od MASTERA
nowoczesne ∏ó˝ko porodowe.

Master 
wyró˝niony

Powiat ma na wymian´ azbestu 100 000 z∏otych

AZBEST ZA POWIATOWE

Jenot - przybysz
z Dalekiego Wschodu
- Kiedy trafi∏em go pierwszy raz
kilka lat temu, w lasach pomí -
dzy L´dzinami a Murckami, my-
Êla∏em z daleka, ze to lis. Jed-
nak po podejÊciu bli̋ ej by∏em
zdumiony. To nie by∏ ani lis, ani
borsuk, ani nic. Wyglàda∏ jak je-
noty, które widzia∏em na zdj́ -
ciach. Ale przecie  ̋jenotów
u nas nie ma, myÊla∏em. To jed-
nak by∏ jenot, a przez nast´pne
kilka lat spotyka∏em je w tutej-
szych lasach coraz cz´Êciej.
Ostatnio niewiele rzadziej ni̋  li-
sa - mówi Ludwik Bortel, ∏ow-
czy ko∏a myÊliwców Daniel,
którego tereny ∏owieckie roz-
ciàgajà sí  na terenie L´dzin.
To w∏aÊnie myÊliwi pierwsi za-
uwa˝yli, ˝e na naszym terenie
pojawi∏ sí  nowy, znany im tyl-
ko z podr´czników drapie˝nik.


