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Strony 6-7 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

Niska emisja zanieczyszczeƒ po-
wietrza pochodzi g∏ównie z lokal-
nych kot∏owni w´glowych opala-
nych najcz´Êciej tanim w´glem, mia-
∏em lub mu∏em w´glowym, a wi´c
paliwem o z∏ej jakoÊci i niskich para-
metrach grzewczych. Niska emisja
nale˝y do grupy zanieczyszczeƒ lo-
kalnych, czyli upraszczajàc mo˝emy
powiedzieç ˝e sami jesteÊmy odpo-
wiedzialni za czystoÊç powietrza
w naszej Gminie, które w okresie se-
zonu grzewczego a zw∏aszcza wie-
czorami ma wiele do ˝yczenia.

Nowe w∏adze 
- nowy program

W pierwotnej wersji, Program Li-
kwidacji Niskiej Emisji w Gminie L´-
dziny zak∏ada∏ wy∏àcznie komplekso-
wà modernizacj́  budynku mieszkal-
nego wynikajàcà z audytu energe-
tycznego. Jednak dla wielu mieszkaƒ-
ców by∏a to formu∏a zbyt kosztowna
i niedost´pna dlatego nowe w∏adze
natychmiast postanowi∏y jà uproÊciç.

Na wniosek Burmistrza Wies∏awa
Stambrowskiego Rada Miasta 22.
lutego przyj́ ∏a nowe Generalne Za-
∏o˝enia Programu Likwidacji Niskiej
Emisji na lata 2007-2009.

Wprowadzenie zmian jest odpo-
wiedzià na oczekiwania mieszkaƒ-
ców. Program ulega zmianie po-
przez wprowadzenie do jego general-
nych za∏o˝eƒ oprócz dotychczasowe-
go wariantu kompleksowego - tak˝e
wariantu podstawowego.

W wariancie kompleksowym (tym
z audytami energetycznymi), który
by∏ ju  ̋szeroko opisywany wprowa-
dzono niewielkie zmiany. Warun-
kiem realizacji tego wariantu jest
nadal wykonanie audytu energe-
tycznego zgodnego z wytycznymi
WFOÂiGW (szczegó∏y w Zespole
d/s Zarzàdzania Energià i Ârodowi-
skiem w DG-2)

Wariant podstawowy daje mo˝li-
woÊç samodzielnego okreÊlenia za-

kresu prac, ale tylko w zakresie mo-
dernizacji budynku ograniczonym do:

1. wymiany pieca wraz z mo˝liwo-
Êcià pod∏àczenia zasobnika ciep∏ej
wody u˝ytkowej (c.w.u.), w zakresie
modernizacji kot∏owni

2. budowy systemu kolektorów
s∏onecznych modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania (c.o.)

Wojewódzki 
Fundusz ma swoje

wymagania
W obu wariantach, WFOÂiGW

wymaga przedstawienia efektu eko-
logicznego jaki przyniosà dofinanso-
wane przez niego prace. Ka˝dy mo-
˝e sam zdecydowaç jakie powy˝sze
prace chcia∏by zrealizowaç, jednak-
˝e, aby zapewniç poprawny dobór
mocy êród∏a ciep∏a, udowodniç po-
trzeb  ́ewentualnej modernizacji in-
stalacji c.o. lub monta˝u systemu ko-
lektorów s∏onecznych, ka˝dy z za-
kwalifikowanych uczestników zobo-
wiàzany jest wykonaç przeglàd ener-
getyczny budynku. W wariancie
podstawowym koniecznym jest tak-
˝e opracowanie Ankiety Technicznej
wg wzoru WFOÂiGW obowiàzujàce-
go na 2007 r.

Miasto dop∏aci 
do energetyka

Fachowe opracowanie dokumen-
tów takich jak przeglàd energetycz-
ny budynku lub jego audyt energe-
tyczny mogà zapewniç tylko specjali-
Êci w tej dziedzinie - audytorzy ener-
getyczni. W Zespole ds. Zarzàdzania
Energià i Ârodowiskiem przy ul. L´-
dziƒskiej 47 znajduje si  ́ lista ofert
cenowych firm audytorskich. Lista
wszystkich audytorów energetycz-
nych z woj. Êlàskiego,jest tak˝e pu-
blikowana na stronie internetowej
http://www.zae.org.pl w zak∏adce LI-
STA AUDYTORÓW MB BGK ZAE.

Us∏ugi audytorskie nie sà niestety
bezp∏atne i ka˝dy mieszkaniec, któ-

ry zosta∏ zakwalifikowany do II eta-
pu Programu, chcàc przystàpiç do
póêniejszej realizacji prac musi do-
starczyç wymagane opracowania
zgodnie z przyj́ tymi za∏o˝eniami
Programu, oraz za nie zap∏aciç.
Opracowania te nie nale˝à do naj-
taƒszych wi´c Rada Miasta L´dziny
postanowi∏a je mieszkaƒcom dofi-
nansowaç w wysokoÊci:

- za przeglàd energetyczny za-
wierajàcy niezb´dne za∏àczniki
oraz wst´pnà opini´ kominiarskà
dofinansowanie do kwoty 600 z∏
(brutto)

- za audyt energetyczny zawiera-
jàcy niezb´dne za∏àczniki oraz
wst´pnà opini´ kominiarskà dofi-
nansowanie do kwoty 1000 z∏.
(brutto).

Powy˝sze kwoty zostanà zaliczo-
ne na poczet wk∏adu w∏asnego - ale
uwaga - rezygnacja z realizacji prac
budowlano - monta˝owych oznacza
tak˝e rezygnacj́  z dofinansowania.

Na co 
dofinansowania 

nie ma?
Nale˝y wyraênie zaznaczyç, ˝e

warunkiem stawianym przez WFO-
ÂiGW, jakiegokolwiek dofinansowa-
nia jest wykazanie dodatniego efek-
tu ekologicznego oraz ekonomiczne
uzasadnienie op∏acalnoÊci wykona-
nia prac w celu jego uzyskania. O co
chodzi? Najlepiej wyjaÊniç to na
przyk∏adach. Nie dostaniemy pieni´-
dzy na:

- zmian  ́kot∏owni gazowej na w´-
glowà lub olejowà bo nie daje to
przecie  ̋poprawy ekologicznej.

- wymiana sprawnych i ekologicz-
nych kot∏ów w´glowych posiadajà-
cych certyfikat na znak bezpieczeƒ-
stwa ekologicznego na nowsze - nie
daje to efektu ekologicznego.

- wymiana kot∏ów posiadajàcych
gwarancj´ producenta bezp∏atnej
naprawy

- wymiana sprawnych kot∏ów ga-
zowych (sprawnoÊç powy˝ej 80%)
na nowsze - znikomy efekt ekolo-
giczny.

- wymiana sprawnej instalacji cen-
tralnego ogrzewania na nowszà -
znikomy efekt ekologiczny.

- docieplenie przegród budowla-
nych (Êcian, dachów) pokrytych
azbestem. Warunkiem kwalifikacji
jest usuniecie azbestu przez wyspe-
cjalizowanà firm .́

Za co nam jeszcze nie
zwrócà?

Koszty poniesione za wymian´
starych i nieszczelnych okien na
nowe o powy˝szych parametrach
przyniosà wymierny efekt ekolo-
giczny, wi´c zas∏ugujà na dofinan-
sowanie.. Natomiast parametry
nie majàce wp∏ywu na efekt ekolo-
giczny a jedynie na estetyk´ lub in-
dywidualne upodobania, (np. do-
p∏ata za kolor okna, monta˝ ˝alu-
zji, rolet zewn´trznych, marmuro-
we parapety czy monta˝ witra˝y
w drzwiach wejÊciowych) nie przy-
noszà ˝adnego efektu ekologiczne-
go a jedynie czynià inwestycj´
mniej op∏acalnà z punktu widzenia
WFOÂiGW. To trzeba w 100 pro-
centach zap∏aciç samemu. Do
kosztów niekwalifikowanych nale-
˝à równie˝ chocia˝by zdobione ko-
lorowe tynki itp. majàce jedynie
wp∏yw na estetyk´ budynku.

Wa˝ne jest, aby ka˝dy z Uczestni-
ków Programu przed podpisaniem
umowy z audytorem energetycznym
w miar  ́ swoich mo˝liwoÊci oceni∏
sam stan swojego budynku ewentu-
alnie poprosi∏ audytora o wst´pnà
analiz  ́ i ocen  ́mo˝liwoÊci dofinan-
sowania tzw. audyt wst´pny, który
najcz´Êciej jest bezp∏atny. W trosce
o zabezpieczenie interesów miesz-
kaƒców zosta∏y przygotowane wzory
umów, jakie powinni zawrzeç z fir-
mami audytorskimi, które mo˝na
pozyskaç w Zespole ds. Zarzàdzania
Energià i Ârodowiskiem. Wa˝nym
jest, aby zgromadziç dokumentacj́
technicznà budynku co przyczyni si´
do ni˝szej ceny opracowaƒ energe-
tycznych.

Ile do∏o˝à?
Maksymalne poziomy dofinanso-

wania wyznacza WFOÂiGW w Ka-
towicach w zawartej umowie z Urz´-
dem Miasta L´dziny. Kwalifikacj́
kosztów które podlegajà 70% dofi-
nansowaniu ustala Urzàd Miasta
w oparciu o tà umow´. Zgodnie
z umowà po˝yczki zawartà z WFO-
ÂiGW dla I etapu Programu wyzna-
czono:

- poziom dofinansowania do 70%
maksymalnych kosztów kwalifiko-
wanych brutto

- maksymalne kwoty dofinanso-
wania poszczególnych robót podamy
za miesiàc.

Tylu ch´tnych
Ch´tnych jest obecnie wi´cej ni˝

przyznanych na rok 2007 pieni´dzy.
W zwiàzku z ogromnym zaintereso-
waniem Programem wÊród w∏aÊci-
cieli domów jednorodzinnych infor-
mujemy, ˝e pisemne powiadomienia
otrzymajà tylko zakwalifikowani do
II etapu Programu. Pozosta∏ych
Uczestników prosimy o cierpliwoÊç,
gdy  ̋dostanà odpowiednie powiado-
mienia w przysz∏ych etapach w usta-
lonej kolejnoÊci. JednoczeÊnie nale˝y
wyraênie podkreÊliç, ˝e jedynym
kryterium kolejnoÊci uczestnictwa
w Programie jest data z∏o˝enia an-
kiety wst´pnej. Pierwsze ankiety
wst´pne wp∏yn´∏y w styczniu 2005
r., a do chwili obecnej z∏o˝ono 787
ankiet.

Zak∏ada si ,́ ˝e prace b´dà prowa-
dzone jednoczeÊnie w 238 budyn-
kach. Oszacowano, ˝e drugi etap
Programu b´dzie kosztowa∏ oko∏o
5,5 miliona. Z uwagi na ró˝ne zakre-
sy robót u róznych mieszkaƒców ich
liczba mo˝e ulec nieznacznemu
zwi´kszeniu, ale tylko w przypadku
gdy koszty prac b´dà ni˝sze ni  ̋za-
k∏adano. Im taƒsze prace b´dziemy
wybieraç, tym wi´cej ludzi „za∏apie
si´” ju  ̋w tym roku.

Ponadto warto powiadomiç o kil-
ku wa˝nych terminach dotyczàcych
realizacji Programu:

Dla uczestników I etapu Progra-
mu istnieje koniecznoÊci dostarcze-
nia kosztorysów ofertowych na za-
kres prac pozosta∏y do zrealizowa-
nia. Kosztorysy nale˝y dostarczyç do
Operatora Programu do dnia 30
marca 2007 r.

Powiadomieni pisemnie Uczestni-
cy II etapu Programu proszeni sà
o dokonanie wyboru firmy audytor-
skiej z którà podpiszà stosownà
umow  ́i dostarczeniu, w zale˝noÊci
od wybranego wariantu Programu,
audytu energetycznego lub przeglà-
du energetycznego wraz z za∏àczni-
kami do dnia 30 marca 2007 r. Wzór
umowy oraz lista audytorów dost´p-
ne sà w Zespole ds. Zarzàdzania
Energià i Ârodowiskiem, a tak˝e
wkrótce zostanà zamieszczone na
stronie internetowej.

Dodatkowe informacje mo˝na
uzyskaç osobiÊcie w Zespole ds. Za-
rzàdzania Energià i Ârodowiskiem
przy ul. L´dziƒskiej 47 lub telefo-
nicznie pod numerem (032) 216 65
11 wew. 25 lub 45.

Celem szybszego przekazywania
informacji wkrótce dla wszystkich
zainteresowanych zostanie urucho-
miona specjalna strona internetowa
poÊwi´cona wy∏àcznie Programowi
Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie
L´dziny.

opracowa∏ (DD) na podstawie
materia∏u dostarczonego przez
Zespó∏ ds. Zarzàdzania Energià

i Ârodowiskiem

B´dzie mo˝na wymieniç piec bez audytu

Program ju˝ prostszy
Zgodnie z przewidywaniami na lutowej sesji Rada Miasta dokona∏a zmian w progra-
mie ograniczenia niskiej emisji. Teraz sta∏ on si´ znacznie prostszy i ∏atwiej dost´pny.
Chocia˝ i tak dyskusje na ten temat b´dà si´ nadal toczyç, bo wcià˝ jest bardziej
skomplikowany ni˝ na przyk∏ad w Tychach. Wiceprzewodniczàcy Rady chcia∏ chocia˝-
by, aby dopuÊciç do niego nowoczesne piece mia∏owe, bo przecie˝ one te˝ w porów-
naniu ze starymi dajà efekt ekologiczny. Rada jednak uzna∏a inaczej, bo jak twierdzà
pracownicy Zespo∏u ds Zarzàdzania Energià i Ârodowiskiem l´dziƒskiego magistratu,
w Tychach uznano, ˝e dopuszczenie pieców mia∏owych nie by∏o najlepszym
rozwiàzaniem. Podobnie w Tychach uznano, ˝e wielu mieszkaƒców êle dobiera∏o kot∏y,
wi´c w L´dzinach jednak pomagaç w tym b´dzie energetyk. Bo przecie˝ celem pro-
gramu jest ograniczenie niskiej emisji czyli dymów z domowych kominów.

Warto wiedzieç, ˝e jednym z warunków uzyskania dofinansowania do modernizacji kot∏owni jest po-
siadanie nieekologicznego, ale sprawnego technicznie kot∏a! Cz´ste przypadki zg∏aszania awarii kot∏ów
mogà dzia∏aç tylko na niekorzyÊç poniewa  ̋stosunek WFOÂiGW do tego typu przypadków jest nast´pu-
jàcy: „stary, ale dzia∏ajàcy piec zanieczyszcza Êrodowisko i jest przez to nieekologiczny, natomiast sta-
ry, ale niesprawny piec jest w 100% ekologiczny poniewa  ̋nie dzia∏a i nie powoduje ̋ adnego zanieczysz-
czenia Êrodowiska.” Zg∏aszane wi´c proÊby o przyspieszenie wymiany pieca ze wzgl´du na jego awari´
mogà przynieÊç skutek wr´cz odwrotny tzn. brak dofinansowania do modernizacji kot∏owni. 
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Ciekawostka przyrodnicza

Czosnek niedêwiedzi(Allium
ursinum)bywa te˝ nazywany le-
Ênym, cygaƒskim albo dzikim -
jest bliskim krewnym czosnku,
którego hodujemy w ogrodach
czy kupujemy na targu. Czosnek
hodowlany pochodzi z Azji Ârod-
kowej natomiast Cygaƒski jest

naszym gatunkiem rodzimym.
Wyst´puje w lasach ca∏ej niemal
Europy. A chocia˝ jest gatun-
kiem górskim, to jednak na ta-
kich terenach jak nasze, byle lasy
by∏y liÊciaste, czuje si´ wyÊmieni-
cie. W naszych l´dziƒskich lasach
mo˝na spotkaç jego po∏acie wiel-

koÊci kilkudziesi´ciu metrów
kwadratowych, nieco dalej -
w Kobiórze czy w lasach Jaworz-
na mo˝na zaleêç jego leÊne tere-
ny liczàce nawet hektar i wi´cej.
Warto takie miejsca znaç bo czo-
snek niedêwiedzi to prawdziwy
przysmak.

Nie chodzi jednak o jego cebul-
ki -w odró˝nieniu od tych zna-
nych nam nieco wyd∏u˝one.
Wprawdzie cebulki te majà typo-
wy czosnkowy zapach i smak,
jednak o wiele delikatniejszy,
i aby potrawa nabra∏a czosnko-
wego smaku nie wystarczy kilka
zàbków, potrzebne jest kilka ce-
bulek. Ale w przypadku czosnku
dzikiego najsmaczniejsze sà li-
Êcie. Przypominajà one liÊcie
konwalii, a pojawiajà si´ ju˝
w marcu, potem w maju pola
czosnkowe zakwitajà bia∏ym
kwieciem. A w czerwcu liÊcie zni-
kajà i tylko ten kto wie gdzie one
si´ znajdujà -umie znaleêç czosn-
kowe pole. Jednak zanim czo-
snek zakwitnie jego liÊcie to bar-
dzo delikatna sa∏ata o delikat-
nym czosnkowym posmaku.

Czosnek niedêwiedzi mo˝na
te˝ zasadziç w ogrodzie -na
przyk∏ad pod malinami, ko∏o
kompostu, pod p∏otem. Nie zale-
camy wykopywania cebulek
w lesie - mo˝na je kupiç po 70
groszy. Po dwóch trzech latach
z kilku cebulek rozsieje nam si´
spora k´pka.

Czosnek niedêwiedzi
RoÊnie w lasach mi´dzy Imielinem, Go∏awcem
a Smardzowicami, spotkaç go te˝ mo˝na na
Zachód od L´dzin, w lesie murckowskim. Ziele-
ni si´ ju˝ wczesnà wiosnà a jego po∏acie nie
tylko wyglàdajà uroczo - z roÊliny tej rosnàcej
dziko w naszych lasach mo˝na wiosnà przyrzà-
dziç pyszne sa∏atki.

Aromatyczne, pachnàce czosnkiem liÊcie
zawierajà du˝o witaminy C, pobudzajà ape-
tyt. Jego szerokie liÊcie sà bardzo smaczne
na surowo (podobnie jak i cebule) i nadajà si´
Êwietnie jako dodatek do kanapek i sa∏atek.
Zalecane sà jako sk∏adnik wiosennych zup
(zastosowanie popularne do dzisiaj w Rosji);
mo˝na je te˝ dodawaç do sa∏atek i kisiç oraz
marynowaç w oliwie (przysmak w Niem-
czech). Gotowane lub suszone tracà w pew-
nym stopniu czosnkowy aromat, ale by∏y
w wielu krajach od Anglii po Kamczatk´ u˝y-
wane jako warzywo do zup. RoÊlina ta jest
wcià˝ popularnym dzikim warzywem na
Ukrainie, w Rosji (jako “czemsza”) i na Kau-
kazie (np. w Czeczenii). Moskwie, Lwowie
i wi´kszoÊci innych miast dawnego Zwiàzki
Sowieckiego gatunek ten jest sprzedawany
na targach Êwie˝y, kiszony lub solony. W ma-
ju,,kiedy roÊlina zakwita, liÊcie stajà si´ nie-
co ∏ykowate i twarde. Wybierajàc si´ na ˝ni-
wa warto pami´taç, aby nie niszczyç cebul.
Za rok znów wypuszczà liÊcie.

W dramacie Czechowa “Trzy siostry”,

w akcie drugim pojawia si´ humorystyczny
dialog, którego g∏ównym tematem jest w∏a-
Ênie czosnek niedêwiedzi.

RoÊlina ozdobna - ch´tnie sadzony w par-
kach i przydomowych ogródkach. Posadzony
w du˝ych k´pach, wyglàda bardzo dekoracyj-
nie. ¸atwo si´ rozmna˝a.

Czosnek niedêwiedzi to roÊlina stosowana
te˝ w medycynie ludowej. Odka˝a przewód

pokarmowy, zapobiega nadmiernej fermen-
tacji w jelitach, olejek czosnkowy wydzielajà-
cy si´ podczas jedzenia si´ga a˝ do p∏uc i dla-
tego czosnek jest stosowany przy chorobach
przewodu pokarmowego, szczególnie przy
przewlek∏ych nie˝ytach oskrzeli. U˝ywany
jest jako Êrodek pomocniczy przy leczeniu
mia˝d˝ycy i nadciÊnienia. Obni˝a ciÊnienie
krwi.

Czosnek niedêwiedzi ma ˝ywozielone, lancetowate, lÊniàce liÊcie, podobne do liÊci konwalii, wyrastajàce z pod∏u˝nej cebuli

okrytej bia∏ymi, przezroczystymi ∏uskami. G∏adki, jasnozielony p´d z bia∏ym, kulistym kwiatostanem ma do 30 cm wysokoÊci.

RoÊnie w wielkich skupieniach, w cienistych i bogatych w próchnic´ lasach liÊciastych, w ∏´gach, parowach, nad strumienia-

mi Jego silny czosnkowy zapach czuje si´ zanim jeszcze dostrze˝e si´ roÊlin´.

Przysmak


