
22 kwietnia ho∏dunowskie szko-
∏y w ramach Dnia Ziemi sprzàta∏y
mi´dzy innymi zagajnik wewnàtrz
dzielnicy Domków Fiƒskich. La-
sem ten jednak jest tak skutecznie
przez mieszkaƒców zmieniany
w wysypisko Êmieci, ˝e mimo dzie-
siàtków pe∏nych worów nadal po-
zosta∏o tam mnóstwo Êmieci,
szczególnie pot∏uczonego szk∏a.

Trudno wyobraziç sobie, ˝eby
miasta znalaz∏y jakàÊ form´ zapo-
biegania temu zjawisku. Wàtpliwe
jest, aby przekszta∏cenie terenu
w park zapobieg∏o tym dzia∏aniom.
Byç mo˝e jedynie powi´kszenie ota-
czajàcych lasek ogrodów o ten teren
spowoduje, ˝e mieszkaƒcy sami go
posprzàtajà. Jednak ilu z nich zde-
cydowa∏o by si´ na kupienie lasku?
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Strony 12-13 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Idea Konkursu opiera si´ na
za∏o˝eniu, ˝e promowanie oby-
watelskich postaw proekologicz-
nych ma równie fundamentalne
znaczenie jak wdra˝anie przyja-
znych Êrodowisku technologii,
tote˝ w Konkursie oceniane sà
zarówno innowacyjne projekty
dotyczàce rozwiàzaƒ technicz-
nych i inwestycji w dziedzinie
ochrony Êrodowiska, jak i przed-
si´wzi´cia z zakresu edukacji
ekologicznej, co z roku na rok
przyciàga coraz wi´kszà rzesz´
samorzàdów, przedsi´biorstw,
placówek edukacyjnych oraz or-
ganizacji pozarzàdowych. 

Podstawowym celem Konkur-
su jest popularyzacja inwestycji
i dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodo-
wiska naturalnego. Ponadto
Konkurs ma za zadanie wyró˝-
niaç podmioty zaanga˝owane
w edukacj´ ekologicznà wÊród
dzieci i m∏odzie˝y, spo∏ecznoÊci
lokalnych, promowaç nowator-
skie rozwiàzania majàce istotny
wp∏yw na popraw´ stanu Êrodo-
wiska naturalnego. 

Realizacja Konkursu pozwala
na zapoznanie si´ ze stanem Êro-
dowiska w poszczególnych regio-
nach kraju, a przede wszystkim
z iloÊcià i jakoÊcià dzia∏aƒ podj´-

tych dla poprawy stanu Êrodowi-
ska przez samorzàdy terytorial-
ne, podmioty gospodarcze oraz
m∏odzie˝ skupionà w Ko∏ach
Ekologicznych dzia∏ajàcych przy
szko∏ach. Zakres wykazanych
przez uczestniczàcych w Kon-
kursie prac pozwala równie˝ na
okreÊlenie stanu zainteresowa-
nia przez samorzàdy i podmioty
gospodarcze kompleksowym roz-
wiàzywaniem problemów ekono-
micznych. 

Nades∏ane wnioski pozwalajà
równie˝ na stworzenie pewnego
modelowego sposobu post´powa-
nia, który mo˝e byç powielony
w przypadku innych podmiotów,
nie potrafiàcych wypracowaç
w∏asnego systemu. Bioràc na
przyk∏ad Laureatów poprzednich
edycji i pozytywne zmiany w za-
kresie ekologii zachodzàce w ich
bezpoÊrednim otoczeniu, bàdê na
ich terenie, mo˝na udowodniç, ˝e
wyró˝nienie w Konkursie wp∏y-
wa pozytywnie na opinie spo∏ecz-
nà i pozwala rozwijaç i kontynu-
owaç realizacje inwestycji pro-
ekologicznych. 

Bardzo cz´sto wyró˝nienie sta-
je si´ tak˝e czynnikiem mobilizu-
jàcym do dalszego inwestowania
w ekologi´. Dzi´ki Konkursowi

osoby odpowiedzialne za ochron´
Êrodowiska w samorzàdach oraz
przedsi´biorstwach, mogà zapo-
znaç si´ z rozwiàzaniami, jakie
zosta∏y zastosowane w konkret-
nych przypadkach. Podpatrzone
rozwiàzania mogà zostaç zasto-
sowane w kolejnych inwestycjach
przy rozwiàzaniu podobnych lub
identycznych problemów. 

Aby wziàç udzia∏ w Konkursie
zainteresowane uczestnictwem

podmioty muszà w regulamino-
wym terminie nades∏aç Kart´
Zg∏oszeniowà, w której dokonujà
autoprezentacji, przedstawiajà
rys historyczny i ekologiczny re-
gionu, a przede wszystkim szcze-
gó∏owo opisujà zg∏aszane przed-
si´wzi´cie. Przy podejmowaniu
decyzji o nadaniu tytu∏u Laure-
ata brana jest pod uwag´ skala
przedsi´wzi´cia, nowatorstwo,
kompleksowoÊç rozwiàzaƒ,

a przede wszystkim wp∏yw na
Êrodowisko naturalne. Liczy si´
równie˝ prowadzenie dzia∏alno-
Êci zwiàzanej z edukacjà ekolo-
gicznà, promocjà ochrony Êrodo-
wiska i zdrowego trybu ˝ycia, or-
ganizacjà imprez proekologicz-
nych oraz podnoszeniem Êwiado-
moÊci ekologicznej wÊród spo∏e-
czeƒstwa. 

(ze strony www.przyjazni-sro-
dowisku.pl

Ju˝ ósma edycja narodowego konkursu

Spróbuj zostaç laureatem konkursu 

PRZYJAZNY ÂRODOWISKU

Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach:
• Samorzàd przyjazny Êrodowisku
• Przedsi´biorstwo przyjazne Êrodowisku
• Promotor ekologii

W Konkursie oceniane sà zarówno innowacyjne
projekty dotyczàce rozwiàzaƒ technicznych i inwe-
stycji w dziedzinie ochrony Êrodowiska, jak
i przedsi´wzi´cia z zakresu edukacji ekologicznej.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyza-
cja inwestycji i dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowi-
ska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie
wyró˝niaç podmioty zaanga˝owane w edukacj´
ekologicznà wÊród dzieci i m∏odzie˝y, spo∏ecznoÊci
lokalnych, promowaç nowatorskie rozwiàzania
majàce istotny wp∏yw na popraw´ stanu Êrodowi-
ska naturalnego.

Zg∏oszenia do udzia∏u w konkursie mo˝na nad-
sy∏aç do dnia 31 lipca 2007 roku

Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ 
na stronie internetowej:

www.przyjazni-srodowisku.pl

G∏ównym Organizatorem Konkursu jest:

CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW 
POZARZÑDOWYCH 

Stowarzyszenie Europa Nasz Dom 

33-100 Tarnów, ul. Przemys∏owa 27a
tel./fax: +48 014 627 04 20 

www.europa.org.pl 
biuro@europa.org.pl

Narodowy Konkurs Ekologiczny “Przyjaêni Âro-
dowisku” organizowany jest ju˝ od oÊmiu lat
pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
Organizatorem G∏ównym Konkursu jest Cen-
trum Wspierania Inicjatyw Pozarzàdowych. 

Rozpoczà∏ si´ nabór wniosków na IX Narodowy Konkurs Ekologiczny 

„Przyjaêni Ârodowisku”

Âmieciarka w bud˝ecie
W zatwierdzonym przez Rad´ Miasta bud˝ecie na 2007 rok

znajdujà si´ te˝ pieniàdze na zakup nowej Êmieciarki dla
TZUK. Dzi´ki Êmieciarce firma b´dzie mog∏a cz´Êciej odbie-
raç zawartoÊç naszych kub∏ów.

Lasek-Êmietnik
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OBWIESZCZENIE
W SPRAWIE OBOWIÑZKOWEGO
SZCZEPIENIA PSÓW (KOTÓW)
PRZECIWKO WÂCIEKLIèNIE

Harmonogram szczepieƒ przeciwko
wÊciekliênie w L´dzinach 2007 rok

08.05.2007r.
ZamoÊcie – przy posesji p. Hornik 

godz. 14.30-15.30
L´dziny ul. Grodziskowa 

godz. 16.00-17.00

10.05.2007r.
Górki – przy sklepie 
godz. 14.30-15.30

Go∏awiec – przystanek autobusowy 
godz. 16.00-17.30

Smardzowice ul. U∏aƒska 
- przy posesji p. Porwit 

godz. 18.30-19.00
- przy posesji p. Rudy-Okoƒ 

godz. 19.15-20.00

11.05.2007r.
L´dziny – przy Schola Nostra

godz. 18.30-19.30

12.05.2007r.
Ratusz – przy posesji p. MaÊlorz 

godz. 12.30-13.00
Ho∏dunów – przy „Barze Pyrlik” 

godz. 13.15-15.00

17.05.2007r.
L´dziny Stra˝ Po˝arna 

godz. 18.30-19.30

Obowiàzkowemu szczepieniu podlegajà
wszystkie psy które ukoƒczy∏y 

drugi miesiàc ˝ycia
Psy powinny byç doprowadzone 

do szczepieƒ na smyczy i w kagaƒcu
Cena szczepienia 16 z∏

URZÑD MIASTA L¢DZINY
Zaprasza Rolników

do wzi´cia udzia∏u w 2-dniowym wyjeêdzie
NA WYSTAW¢ SPRZ¢TU ROLNICZEGO 

DO ¸A¡CUTA
w dniach 20-21 maj 2007 r.

wyjazd w dniu 20.05 (niedziela) w godzinach rannych, powrót 21.05
(poniedzia∏ek) wieczorem

Koszt wyjazdu od osoby wynosi 55 z∏.
w cen´ wliczone sà: koszty przejazdu autokarem, ubezpieczenie, noc-

leg w schronisku PTTK, obiadokolacja i Êniadanie, zwiedzanie wystawy
sprz´tu rolniczego i zamku w ¸aƒcucie

Zapisy przyjmuje: Referat Ochrony Ârodowiska, Rolnictwa i Szkód Gór-
niczych

Telefon: (032) 21 66 511 wew. 53 lub 27

Urzàd Miasta ma obowiàzek
troszczenia si´, aby po mieÊcie nie
wa∏´sa∏y si´ bezpaƒskie psy, sta-
nowiàce zagro˝enie dla mieszkaƒ-
ców. To dzia∏alnoÊç przede
wszystkim profilaktyczna i kosz-
towna. W roku ubieg∏ym na tere-
nie L´dzin z∏apano 14 psów, które
zosta∏y dostarczone do schroniska
dla bezdomnych zwierzàt w My-
s∏owicach. Wydano na to z miej-
skiej kasy prawie 9 400 z∏otych,
wi´c niemal 700 z∏otych na psa. 

Jednak okaza∏o si´, ˝e dotych-
czasowe formy nie wystarczajà -
w tym roku z uwagi na nasilenie
zjawiska bezdomnych psów
zwi´kszone zosta∏y Êrodki finan-
sowe na jego wyeliminowanie.
Szacowany koszt realizacji tego
zadania to 18.900 z∏. 

Urzàd Miasta L´dziny podpisa∏
ju˝ stosownà umow´ z Zarzàdem
G∏ównym Towarzystwa Opieki
nad Zwierz´tami, na zapewnie-
nie opieki bezdomnym zwierz´-
tom z terenu L´dzin przebywajà-
cym w Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierzàt w Mys∏owicach,
natomiast zadania zwiàzane
z wy∏apywaniem i dostarczaniem
bezdomnych psów do schroniska
zosta∏y powierzone panu Piotro-
wi Skrzyniarzowi.

* * * 
Informacje o bezdomnych

psach nale˝y zg∏aszaç do:
Referatu Ochrony Ârodowiska,

Rolnictwa i Szkód Górniczych
tel. (032) 216 65 11 wew. 53 

Stra˝y Miejskiej tel. (032) 216
65 11 wew. 32

w wyjàtkowych wypadkach
(gdy zachodzi sytuacja zagro˝e-
nia zdrowia lub ˝ycia mieszkaƒ-
ców spowodowana agresywno-
Êcià psa) do Pana Piotra Skrzy-
niarza tel. (032) 326 61 51

Bezdomne zwierz´ta z terenu

L´dzin odwo˝one sà do: Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierzàt
w Mys∏owicach, ul. Sosnowiecka
16, 41-400 Mys∏owice tel. (032)
316 08 85

Osoby zainteresowane adopcjà
bezdomnego psa zapraszamy
bezpoÊrednio do Schroniska lub
na stron´ internetowà: www.am-
bit.cyberdusk.pl/schronisko/my-
slowice/php/index.php 

700 z∏otych na bezdomnego psa

Schronisko – i co dalej?

Chyba jeszcze nigdy nie prze-
prowadzono w gminie L´dziny
na takà skale porzàdków z gniaz-
dami bocianimi, jak ostatnio. Je-
sienià ubieg∏ego roku, za zgodà
burmistrza miasta, Êci´to usch∏à
lip´ na skraju posesji Marceliny
Mandy w Go∏awcu (róg ulic Zie-
mowita i Ochoczej). 

Uczyniono to na proÊb´ w∏aÊci-
cielki, gdy˝ usytuowane od 30 lat
na Êci´tym wierzcho∏ku lipy
gniazdo bocianie by∏o ju˝ nie do
uratowania. Wczesnà wiosnà po-
stawiono, w uzgodnieniu z panià
Mandà, s∏up betonowy w innym
miejscu jej posesji, przy ul.Ocho-
czej, na którym umocowano so-

lidne nowe gniazdo. Ku radoÊci
okolicznych mieszkaƒców para
bocianów po przylocie z Afryki od
razu si´ na nim osiedli∏a. 

Z kolei mieszkaƒcy Górek oba-
wiali si´, ˝e mocno przechylone
gniazdo bocianie usytuowane na
pniu modrzewia ko∏o budynku
poczty spadnie na przewody elek-
tryczne. Wzmocniono je wi´c od
spodu drewnianymi ˝erdziami,
a bociany po przylocie wyrówna-
∏y poziom gniazda. 

Na proÊb´ mieszkaƒca Blychu,
pana Morkisza, który uskar˝a∏
si´, ˝e od dwóch bociany przesta-
∏y przylatywaç do gniazda umo-
cowanego na drzewie w jego
ogrodzie, dokonano wycinki ga∏´-
zi i podbudowano od spodu to
gniazdo. Nadal jednak boçki si´
tam nie pojawi∏y. 

- Mo˝e w przysz∏ym roku przy-
lecà ? Chyba trzeba b´dzie sie
skontaktowaç w tej sprawie
skontaktowaç z ornitologami –
zastanawia si´ p.o. kierownika
Referatu Ochrony Ârodowiska
UM L´dziny, Renata Zazakowny,
która wraz z inspektorem Pio-
trem Palejem zajmowa∏a si´ bo-
cianimi gniazdami. 

Miros∏aw Leszczyk

Bociany zaakceptowa∏y zaproponowane zmiany

Bociany na gnieêdzie umiejscowionym na Êci´tym pniu modrzewia obok budynku

poczty w Górkach. (arc)


