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

W Êlad za wycinkà drzew, gmina
dokona∏a nowych nasadzeƒ. W ten
w∏aÊnie sposób m.in. stare topole
(Populus sp.) zosta∏y zastàpione
drzewami innych gatunków takich
jak lipa drobnolistna (Tilia corda-
ta(, klon jawor (Acer psedoplata-
nus), brzoza brodawkowata (Betula
pendula), iglicznia trójcierniowa
(Gleditschia triacanthos), sosna
czarna (Pinus nigra) i Êwierk po-
spolity (Picea abies). Mieszkaƒcy
równie˝ - po uzyskaniu zezwolenia
- dokonali wycinki drzew na swoich
posesjach. Generalnie by∏y to drze-
wa które ros∏y przed domami i wra-
sta∏y w lini´ energetycznà lub te˝
usycha∏y i nie rokowa∏y szans na
prze˝ycie, zagra˝ajàc przy tym bez-

pieczeƒstwu osób i mienia. Jednak
warto tu przypomnieç, ˝e zgodnie
z decyzjà, mieszkaƒcy równie˝ sà
zobowiàzani do nowych nasadzeƒ
w terminie do trzech lat zgodnie
z ustawà. Poni˝ej zaprezentujemy
kilka rzadkich a rosnàcych ju˝
w mieÊcie gatunków, mo˝e podpo-
wiemy co warto u siebie zasadziç?

Co u nas roÊnie?
Zanim miasto zabra∏o si´ za wy-

cink´, na poczàtku roku zinwenta-
ryzowano 1018 drzew które rosnà
przy 127 l´dziƒskich drogach. Za-
danie to by∏o wykonane w zwiàzku
z przygotowaniami gminy L´dziny
do uporzàdkowania gospodarki
Êciekowej, czyli do budowy kanali-

zacji. Stwierdzono, ˝e oprócz drzew
z gatunku topola Populus sp., które
by∏y w przesz∏oÊci masowo sadzone
przy drogach, licznie wyst´pujà
równie˝ takie gatunki jak jesion
wynios∏y (Fraxinus excelsior) i lipa
drobnolistna (Tilia cordata.). Pozo-
sta∏e gatunki wyst´pujà w liczbie od
kilkudziesi´ciu do pojedynczych
drzew. Na przyk∏ad Kasztanowiec
bia∏y (Aesculus hippocastanum)
który kwitnàc na wiosn´, informuje
maturzystów ˝e ju˝ za póêno na
uczenie si´, wyst´puje u nas przy
drogach tylko w 9 miejscach! L´dzi-
ny sà wi´c miastem prawie bez
kasztanów.

Morwa 
- drzewo niezwyk∏e
Na uwag´ zas∏ugujà pojedyncze

egzemplarze jak morwa bia∏a (Mo-
rus alba). Drzewo to roÊnie obok
ogrodzenia, ko∏o furtki Gimnazjum
nr 2 przy ul. Palmowej i rozga∏´zia
si´ na trzy grube konary. LiÊcie te-
go drzewa sà po˝ywieniem dla gà-

sienic jedwabnika morwowego, któ-
ry w sprzyjajàcych warunkach ho-
dowlanych owija si´ w kokon, z któ-
rego po odpowiednim procesie po-
wstaje niç jedwabna. LiÊcie morwy
sà równie˝ pi´knym przyk∏adem
heterofilii u drzew. Heterofilia to
tzw. ró˝nolistnoÊç co oznacza, ̋ e na
jednym drzewie mo˝emy spotkaç li-
Êcie o zupe∏nie ró˝nych kszta∏tach.

Skrzyd∏orzechy 
przy XXV-lecia

Drugie ma∏o spotykane drzewo
to skrzyd∏orzech kaukaski (Ptero-
carya fraxinifolia) które roÊnie przy
ul. XXV-lecia obok prywatnej pose-
sji. Jest to drzewo ozdobne z ogrom-
nymi skr´toleg∏ymi, z∏o˝onymi,
nieparzystopierzastymi liÊçmi, je-

sienià przebarwiajàcymi si´ na ˝ó∏-
to i z d∏ugimi zwisajàcymi owoco-
stanami. Takie samo drzewo roÊnie
poza drogà, na terenie by∏ych wodo-
ciàgów przy ul. XXV lecia.

Tulipanowiec
Równie˝ na posesjach prywat-

nych rosnà rzadko spotykane oka-
zy. Np. na posesji przy ul. Ananaso-
wej roÊnie drzewo z gatunku Tuli-
panowiec amerykaƒski (Lirioden-
dron tulipifera). Drzewo lepiej wi-
doczne jest od ul. Palmowej. Na
uwag´ zas∏ugujà du˝e skr´toleg∏e li-
Êcie podzielone na cztery klapy oraz
kwiaty ˝ó∏tawo-zielone, kielichowa-
te doÊç du˝ych rozmiarów przypo-
minajàce wielkie tulipany. RoÊlina
kwitnie w czerwcu lub lipcu.

Z pewnoÊcià nie sà to jedyne
w mieÊcie rzadkie okazy. - bo prze-
cie˝ nie wszystko co roÊnie na pry-
watnych posesjach widaç z ulicy.
Oprócz pi´knych okazów drzew
i krzewów rosnàcych w naszych
ogródkach nale˝y zwróciç uwag´ na
te egzemplarze, których konary
i ga∏´zie przerastajà przez granic´
dzia∏ki i zwisajà nad chodnikiem
i jezdnià, zmniejszajàc przeÊwit po-
trzebny do bezpiecznego porusza-
nia si´. Takie odrosty drzew i krze-
wów w∏aÊciciele posesji powinni
przycinaç we w∏asnym zakresie
i odpowiednio wczeÊnie. Poza odro-
stami towarzyszàca nam przyroda
wymaga od nas, aby na bie˝àco wy-
kaszaç roÊlinnoÊç zielnà i ruderal-
nà, oraz zaroÊla porastajàce posesje,
podwórka, przydro˝a, przyp∏ocia
w rejonie zabudowaƒ, które swoim
wyglàdem pogarszajà estetyk´ oto-
czenia, a w okresie zamierania
stwarzajà zagro˝enie po˝arowe.

Do tych czynnoÊci zobowiàzuje
regulamin utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie Gminy Miej-
skiej L´dziny.

Coraz mniej topoli, jest za to morwa i tulipanowiec

Drzewa naszych dróg
L´dziny sukcesywnie wymieniajà drzewostan na terenach miejskich. Przede
wszystkim pozbywamy si´ drzew uznawanych za chwasty, silnie alergizujà-
cych, ˝yjàcych krótko. Do wycinki w tym roku zosta∏y przeznaczone drzewa
przydro˝ne, które zagra˝a∏y bezpieczeƒstwu ruchu, a tak˝e na terenach zie-
leni miejskiej, które obumar∏y lub nie rokowa∏y szans na prze˝ycie.

Morwa przy gimnazjum w Ho∏dunowie.

Morwa ma pewnà niezwyk∏à cech´ - na

jednym drzewie mo˝emy spotkaç liÊcie

o zupe∏nie ró˝nych kszta∏tach.

Tulipanowiec przy Palmowej, pi´kne drzewo o wielkich liÊciach i niezwyk∏ych kwiatach

Skrzyd∏orzech przy XXV-lecia. Tak samo u nas rzadki jak tulipanowiec. A liÊcie ma

równie ciekawe.



Stàd tak istotna staje si´ edu-
kacja w tym zakresie. Powinna
ona trafiaç zw∏aszcza do dzieci
i m∏odzie˝y, aby zrozumia∏y, ˝e
pies to nie tylko przyjaciel i to-
warzysz zabaw, ale równie˝ obo-
wiàzek.

Przeprowadzane akcje eduka-
cyjne majà na celu zwi´kszenie
poczucia odpowiedzialnoÊci i roz-
budzenie krytycznego podejÊcia
do w∏aÊcicieli, którzy nie chcà
przyjàç na siebie obowiàzku
sprzàtania po swoich podopiecz-
nych, wzmocnienie pozytywnych
postaw wobec osób, które czujà
si´ wspó∏odpowiedzialne za Êro-
dowisko i otoczenie w którym
mieszkajà.

Posprzàtaj! To nie
jest kupa roboty

Ten slogan powinien byç dzi-
siaj znany równie˝ w L´dzinach.

W wi´kszoÊci w∏aÊciciele czwo-
ronogów nie sprzàtajà po swoich

pupilach, dlatego, ˝e nie ma
w Polsce takiego zwyczaju.

Psie nieczystoÊci mo˝na za-
kwalifikowaç do grupy „odpadów
komunalnych pozosta∏ych”.
Dzi´ki temu mo˝na je by∏o wrzu-
caç do zwyk∏ego kosza ulicznego,
oczywiÊcie zapakowane w toreb-
k´ foliowà.

Akcj´ „Posprzàtaj po swoim
psie” miasto L´dziny chce rozpo-
czàç nie tylko artyku∏em w lokal-

nej prasie, ale równie˝ zakupem
specjalnie oznakowanych koszy
tzw. psich stacji (dystrybutorów
torebek na nieczystoÊci i koszy),
które zostanà zamontowane na
zieleƒcu przy nowym placu za-
baw oraz przy ul. L´dziƒskiej 47.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych b´-
dzie zajmowa∏ si´ opró˝nianiem
i utrzymaniem ich w nale˝ytym
stanie.

Mamy nadziej´, ˝e akcja wzbu-
dzi zainteresowanie i szerokie
uznanie wÊród lokalnej ludnoÊci,
czego dowodem b´dà zape∏niane
psimi odchodami pojemniki oraz
ubywajàce torebki na psie kupki.

Dzi´ki temu tereny publiczne,
zw∏aszcza miejsca zabaw na-

szych dzieci b´dà utrzymane
w czystoÊci, a w przysz∏oÊci w in-
nych miejscach na terenie miasta
stanà nowe „psie interesy”.

B´dzie to naprawd´ budujàce -
˝e ÊwiadomoÊç ekologiczna
mieszkaƒców L´dzin wzrasta.

Akcj´ edukacyjnà nale˝y rów-
nie˝ przeprowadzaç si´ w szko-
∏ach oraz organizowaç akcje pro-
mujàce obowiàzek sprzàtania
psich nieczystoÊci, pouczaç aby
obowiàzek sprzàtania po swoich
pupilkach sta∏ si´ nawykiem,
a nie wstydliwà koniecznoÊcià.

Kupa psów 
∏amie prawo

Ca∏ej kampanii powinny towa-
rzyszyç dzia∏ania kontrolne stra-
˝y miejskiej, dotyczàce przestrze-
gania obowiàzku przez w∏aÊcicie-

li psów - w zakresie nie tylko
sprzàtania nieczystoÊci, ale rów-
nie˝ wyprowadzania czworono-
gów na smyczy i w kagaƒcu.

Zarzàdcy nieruchomoÊci oraz
spó∏dzielni powinni si´ w∏àczyç
w dzia∏ania podejmowane przez
w∏adze miasta w celu uÊwiado-
mienia mieszkaƒców, ˝e nale˝y
sprzàtaç pozostawione przez ich
czworono˝nych podopiecznych
odchody, a dzia∏ania te sà s∏usz-
ne i godne naÊladowania.

Ujmij pupila 
swojà kulturà. 

Posprzàtaj!
Pies nie jest niczemu winny,

a wszystko zale˝y od kultury
i ÊwiadomoÊci ekologicznej w∏a-
Êciciela.

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

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

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji
i dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. Ponadto Kon-
kurs ma za zadanie wyró˝niaç podmioty zaanga˝owane w eduka-
cj´ ekologicznà wÊród dzieci i m∏odzie˝y, spo∏ecznoÊci lokalnych,
promowaç nowatorskie rozwiàzania majàce istotny wp∏yw na po-
praw´ stanu Êrodowiska naturalnego.

Zg∏oszenia do udzia∏u w konkursie mo˝na nadsy∏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

Rozpoczà∏ si´ nabór wniosków na IX Narodowy Konkurs Ekologiczny 

„Przyjaêni Ârodowisku”

Od 1 czerwca dzia∏a nowa strona internetowa,
poÊwi´cona wdra˝aniu programu 

niskiej emisji w L´dzinach. Jej adres to:
www.niskaemisja.ledziny.pl

Psi interes

Ostatni czas wybraç piec
Kto zakwalifikowa∏ si´ do programu niskiej

emisji a jeszcze nie wybra∏ pieca i instalatora,
ma Êwietnà okazj´. W dniach 2-3 lipca w bazie

ZUK przy ul. Fredry odb´dzie si´ gie∏da firm
oferujàcych swoje towary i us∏ugi w ramach

programu niskiej emisji.

Torebki z takà instrukcjà b´dà do pobrania przy pojemnikach. Torebki sà oczywiÊcie bio-degradowalne.

Obowiàzek sprzàtania po swoim psie jest zapisany w regulaminie utrzy-
manie czystoÊci i porzàdku w gminie L´dziny. Niestety, widok opiekuna,
który sprzàta po swoim pupilku, nale˝y do rzadkoÊci.




