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Temat kanalizacji sta∏ si´ wi´c
nie tylko ekologicznym, ale te˝
spo∏ecznym i wyborczym. Ekipa
Wies∏awa Stambrowskiego zapo-
wiada∏a, ˝e znacznie obni˝y cen´
Êcieków.

- Zarzucano nam, ˝e mówimy
nieprawd´, ˝e nie dotrzymamy
s∏owa bo koszty oczyszczalni sà
wysokie – wspomina Mariusz
˚o∏na. – Tymczasem okaza∏o si´,
˝e jednak mo˝na zwi´kszyç do-
p∏aty gminy do kubika Êcieków.
Owszem, kosztujà one prawie 6
z∏otych netto, jednak mieszkaƒca
interesuje to, co zap∏aci on sam.
Zap∏aci 2 z∏ote 87 groszy, reszt´
bierze na siebie miasto. Uda∏o
nam si´ te˝, choç w mniejszym
stopniu, obni˝yç cen´ kubika wo-
dy. DotrzymaliÊmy wi´c wybor-
czego s∏owa. Ale liczy si´ nie tyl-
ko, mo˝e nawet nie przede
wszystkim efekt wyborczy.
Oczyszczalnia i kanalizacja ist-
niejà z przyczyn ekologicznych.
Dotychczasowe stawki odstra-
sza∏y ludzi od podpinania si´ do

kanalizacji. A tych, którzy sà
podpi´ci na dziko, od przyznania
si´ do tego. Obecne stawki po-
winny spowodowaç, ˝e mieszkaƒ-
cy masowo zacznà si´ podpinaç
a ci którzy sà podpi´ci, zg∏aszaç.

RzeczywiÊcie, w spó∏ce Partner
szacujà, ˝e dotychczas nie zg∏osi-
∏o si´ oko∏o 30 procent posiada-
czy domów.

Nie zamierzamy zgadywaç, ja-
ki procent jest podpi´ty na dziko,
a jaki naprawd´ korzysta ze swo-
ich szamb. Natomiast od 1 kwiet-
nia rozpoczynamy kontrole tych
posesji, które nie majà zawartej
umowy.

OczywiÊcie pracownicy Partne-
ra nie majà prawa kontrolowaç
naszych przydomowych szamb.
Majà jednak prawo kontrolowaç
swoje studzienki, sprawdzaç, czy
sà w nich przy∏àcza. JeÊli sà, to
mo˝na byç niemal pewnym, ˝e sà
to przy∏àcza w∏aÊnie kontrolowa-
nych posesji. Wówczas Partner
mo˝e wystàpiç do organów Êciga-
nia o wspólnà kontrol´.

- Nie chcia∏bym uciekaç si´ do
takich Êrodków, ale Ustawa
o Zbiorowym Zaopatrzeniu
w Wod´ przewiduje, ˝e kto wpro-
wadza Êcieki do sieci kanalizacyj-
nej bez zawarcia umowy, podlega
karze grzywny do 10 000 z∏otych
lub nawet karze wi´zienia do
trzech lat. My w Partnerze sto-
imy raczej na stanowisku, ˝e jeÊli
znajdziemy takà posesj´, za˝y-
czymy sobie zap∏acenia za Êcieki
na trzy lata wstecz. JeÊli ktoÊ nie
b´dzie chcia∏, oczywiÊcie zawsze
mo˝emy skorzystaç z wspomnia-
nych zapisów ustawy. Kontrolo-
waç b´dziemy zarówno tych
z Ho∏dunowa, jak i mieszkaƒców
L´dzin, b´dàcych w zasi´gu
oczyszczalni kopalnianej – mówi
prezes Styczeƒ.

Burmistrz Wies∏aw Stambrow-
ski podkreÊla jednak, ˝e nie mo˝-
na tak surowo karaç ludzi, któ-
rzy bojàc si´, i˝ nie udêwignà
kosztów, ukrywali fakt pod∏àcze-
nia przed laty. Jednak poniewa˝
prawo musi byç przestrzegane,
w Partnerze wprowadzono aboli-
cj´ – kto do koƒca kwietnia ujaw-
ni, i˝ jest podpi´ty do kanalizacji,
nie poniesie ˝adnych konsekwen-
cji. Po prostu zacznie p∏aciç od
tego momentu.

- Zbyt wielu mieszkaƒców, któ-
rzy p∏acà, czuje si´ oszukanych
przez tych, którzy te˝ sà podpi´ci
a nie p∏acà. Stale docierajà do
mnie takie skargi, sygna∏y. W tej

sytuacji jedynym rozsàdnym roz-
wiàzaniem jest szybkie zalegali-
zowanie tego stanu rzeczy, bez
groênych sankcji karnych. W po-
równaniu z rokiem ubieg∏ym ce-
ny wody i Êcieków dla mieszkaƒ-
ców jednak znacznie zmala∏y.
Wzi´∏a je na siebie gmina, jednak
kosztem wielu innych wyrze-
czeƒ, bo przecie˝ my te pieniàdze
musimy wy∏o˝yç z naszej miej-
skiej kasy. JeÊli jednak miasto
dop∏aca 2/3 ceny, to my – wszyscy
mieszkaƒcy – mamy prawo wy-
magaç, aby ka˝dy p∏aci∏ t´ 1/3,
która na niego przypada.

Jedno jest pewne – Wies∏aw
Stambrowski s∏owa danego
w kampanii dotrzyma∏ i cena
Êcieków jest znacznie ni˝sza ni˝
w latach ubieg∏ych. Teraz pozo-
staje tylko pytanie, czy miesz-
kaƒcy te˝ dotrzymajà s∏owa – ˝e
ch´tnie by korzystali z kanaliza-
cji, ale nie takiej drogiej...

Zarazem warto pami´taç, ̋ e L´-
dziny majà ju˝ prawie pewne 100
milionów z∏otych z Unii Europej-
skiej na budow´ nowoczesnej ka-
nalizacji rozdzielnej. Era szamb
i tak odchodzi do lamusa – i wszy-
scy muszà si´ z tym pogodziç.

Tabela taryf za odprowadzanie Êcieków w L´dzinach wyglàda jak wy˝ej. Jednak to sà ceny, jakie wyliczono w oparciu o kosz-

ty funkcjonowania kanalizacji i oczyszczalni. Dla mieszkaƒca nie jest wa˝ne, jaka jest taryfa, lecz ile zap∏aci on sam. A miesz-

kaniec zap∏aci za metr szeÊcienny Êcieków brutto 2 z∏ote 87 groszy.

Za Êcieki zap∏acimy mniej. Dotychczas p∏aciliÊmy 4,39 z∏ za kubik, teraz jest 2,87 z∏

Reszt´ dop∏aci miasto
Kanalizacja, która mia∏a byç dobrodziejstwem – dla wielu mieszkaƒców sta∏a si´ na przestrzeni ostatnich kilku lat przekleƒ-
stwem. Nie spodziewali si´ oni, ˝e koszty Êcieków b´dà wynosiç nawet, jak straszono, 7 z∏otych za kubik. Czyli w przypadku
4-osobowej rodziny, zu˝ywajàcej oko∏o 20 kubików wody op∏ata za odprowadzanie Êcieków do tej kanalizacji wynosi∏aby na-
wet 140 z∏otych miesi´cznie. Razem z cenà wody dobrze ponad 200 z∏otych. O takich obcià˝eniach domowych bud˝etów l´-
dzinianie nawet s∏yszeç nie chcieli. Jedni si´ buntowali, inni odmawiali podpinania si´ do tak drogiej kanalizacji.

Do szamba domku fiƒskiego w trakcie kontroli nikt zaglàda∏ nie b´dzie – jeÊli jed-

nak w studzience jest przy∏àcze, to wiadomo, i˝ takie szambo jest fikcjà

Podczas kontroli b´dà sprawdzaç przy∏àcza w studzienkach
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Programy ograniczenia niskiej
emisji w okolicy wprowadzane sà
od lat. Finansowane sà z po˝yczek
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska a ich idea jest w naj-
prostszym zarysie taka: - jeÊli b´-
dzie si´ spala∏o w´giel (bo inne pa-
liwo to jednak rzadkoÊç) w wysoko-
wydajnych piecach, to spali si´ tego
w´gla znacznie mniej. Wi´c i dy-
mów, py∏ów b´dzie znacznie mniej.
A jeÊli dodatkowo b´dzie to w´giel
ekologiczny, o mniejszej zawartoÊci
substancji szkodliwych, to ten po-
zytywny efekt jeszcze wzroÊnie.

Dlatego sensem takiego progra-
mu jest montowanie wydajnych,

ekologicznych pieców w jak naj-
wi´kszej iloÊci domów. Tak by∏o
wsz´dzie. Wsz´dzie poza L´dzi-
nami, bo tutaj Jan Huzarewicz
stworzy∏ dla mieszkaƒców dzie-
siàtki barier – finansowych i biu-
rokratycznych. Tutaj nie mo˝na
by∏o po prostu wymieniç pieca,
tutaj trzeba by∏o przystàpiç do
kompleksowej termomoderniza-
cji budynku. Chocia˝ WFOÂ fi-
nansowa∏ 70m procent tej inwe-
stycji, to dla wielu mieszkaƒców
ich 30 procent by∏o nadal zbyt du-

˝o. Ponadto aby tego dokonaç,
trzeba by∏o wype∏niaç specjali-
styczne ankiety. No i trzeba by∏o
wynajàç audytorów, którzy doko-
najà audytu energetycznego bu-
dynku. Uff. Podobno prokuratu-
ra bada, czy za pomys∏ami tymi
nie sta∏o lobbowanie na rzecz
okreÊlonych firm, mi´dzy innymi
audytorskich.

Jednak chocia˝ po znikni´ciu
ekipy Trzciƒskiego i Huzarewicza
szybko przygotowano prostszy pro-
gram, zbli˝ony do tego w innych

gminach - to nadal nie do koƒca.
Tam bowiem wsz´dzie dopuszcza-
no piece mia∏owe, a jeÊli ju˝ nie
mia∏owe to takie, w których mo˝na
paliç nie tylko groszkiem, ale i w´-
glem drobniejszym. Jednak l´dziƒ-
ski program tak˝e w nowej wersji
poczàtkowo wykluczy∏ te wielo-
funkcyjne piece.

Spora cz´Êç radnych, g∏ównie
Edward ˚o∏na i Otylia Bubiak, do-
maga∏o si´, aby dopisaç je do pro-
gramu. Zespó∏ d/s zarzàdzania
energià w urz´dzie protestowa∏,

jednak ostatecznie stan´∏o na tym,
˝e w za∏o˝eniach l´dziƒskiego pro-
gramu zostanà dopuszczone
wszystkie piece, spalajàce eko-gro-
szek, tak˝e te, które poza grosz-
kiem mogà paliç praktycznie
wszystko inne.

- Nie widz´ powodu, aby dopusz-
czaç piece tylko na mia∏, bo ich eko-
logicznoÊç mnie nie przekonuje.
Jednak jeÊli jakiÊ producent skon-
struowa∏ kocio∏, w którym mo˝na
spalaç eko-groszek, ale te˝ pelety
drewna, s∏om´, olej opa∏owy, mia∏
w´glowy czy cokolwiek innego, to
przecie˝ nie mo˝na tego producen-
ta karaç za to, ˝e stworzy∏ tak uni-
wersalny piec. Mo˝na w nim paliç
groszkiem, wi´c nadaje si´ do na-
szego programu. Nie mo˝na te˝ ka-
raç kogoÊ, kto zamiast pieca na jed-
no paliwo chce mieç piec uniwer-
salny. Dlatego ka˝dy piec, którego
„deteerka”czyli dokumentacja
techniczno-ruchowa, przewiduje
spalanie w´gla o granulacji oko∏o
20 mm, b´dzie dopuszczony do na-
szego programu, o ile oczywiÊcie
posiada certyfikaty, ˝e jest ekolo-
giczny - mówi wiceburmistrz Ma-
riusz ˚o∏na.

Tym sposobem ostatnie dziwacz-
ne ograniczenie programu w L´dzi-
nach zniknie. Tylko... czy nie mo˝-
na by∏o tak od razu?

- Edek, strasznie si´ upar∏eÊ
na te piece mia∏owe!

- Po pierwsze nie na mia∏owe,
tylko na takie, w których mo˝na
paliç tak˝e drobniejszym od grosz-
ku w´glem. Po drugie nie tylko ja
si´ upar∏em, setki ludzi chce w∏a-
Ênie taki piec!

- Chcà, bo mia∏ jest nieco
taƒszy. Ale kiedy przekonajà
si´, jaki wygodny jest piec na
groszek, nie b´dà chcieli tym
mia∏em paliç. Bo ró˝nica w ce-
nie niewielka, a w wygodzie
ogromna.

- Te˝ tak myÊl´, ale dajmy lu-
dziom wybór. Nie bàdêmy bar-
dziej papiescy od papie˝a; jeÊli Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Âro-
dowiska dopuszcza takie piece, my
nie zabraniajmy. Wreszcie jeÊli
chodzi o ten groszek ekologiczny...
Skàd go braç? Produkuje go kopal-

nia Juliusz w Sosnowcu - i to na
tyle. W Piekarach jest kopalnia
która go niby produkuje, ale teraz
akurat nie, bo nie ma odpowied-
niej Êciany. A nasze kopalnie, Zie-
mowit i Piast przechodzà na w´-
giel wzbogacony, ale nieco drob-
niejszy od eko-groszku. I co, jeÊli
w zimie tego groszku braknie? B´-
dzie trzeba si´gnàç po drobniejszy
w´giel. Jestem przekonany, ˝e
piece z podajnikiem t∏okowym, bo
o takie walczy∏em, w przypadku
tego w´gla b´dà mniej awaryjne
ni˝ te z podajnikiem Êlimakowym.
CzyjÊ upór, bo nie chc´ przypusz-
czaç, ˝e by∏o to „lobbowanie”
okreÊlonych producentów pieców,
blokowa∏o u nas piece t∏okowe.
Teraz nareszcie zwalczyliÊmy t´
przeszkod´, w za∏o˝enia naszego
programu b´dzie wpisane, ˝e do-
puszczone sà wszystkie piece spa-

lajàce groszek a nie te „tylko spa-
lajàce groszek”.

- Jednak w Bojszowach
w piecach podobno ekologicz-
nych palà mia∏em, i z tamtej-
szych kominów unosi si´ dym.

- Nie wiem, czym palà w Bojszo-
wach, ale widzia∏em u instalato-
rów piece mia∏owe, których jedynà
zaletà by∏o to, ˝e mia∏y nieco lep-
szà wydajnoÊç. Ja mówi´ o piecach
retortowych, tylko przystosowa-
nych do w´gla o ni˝szej ni˝ 20 mm
granulacji, te˝ wzbogaconego. Jest
oczywiste, ˝e sà tak samo ekolo-
giczne, jak te do samego groszku.
˚aden w´giel nie jest bardziej lub
mniej ekologiczny zale˝nie od te-
go, jak drobno go pomielono. A po-
dajnik t∏okowy nie jest mniej eko-
logiczny od Êlimakowego. Poza
tym nie dajmy si´ zwariowaç, ˝e
w tym t∏okowym mo˝na paliç byle

czym a w Êlimakowym nie. Poka˝
mi dowolny retortowy piec Êlima-
kowy, a ja ci poka˝e, ˝e w pó∏ mi-
nuty spal´ na tym retortowym pa-

lenisku gumioka i waciok. To jest
kwestia przede wszystkim ekolo-
gicznej ÊwiadomoÊci a dopiero po-
tem urzàdzeƒ!

T∏ok nie gorszy od Êlimaka
Z Edwardem ˚o∏nà, wiceprzewodniczàcym Rady Miasta rozmawia Dariusz Dyrda

Piece ekologiczne - kolejna batalia wygrana przez rozsàdek

Mo˝na u˝ywaç 
wielofunkcyjnych
Nad programem ogra-
niczenia niskiej emisji
w L´dzinach wisi od
dawna jakieÊ z∏e fa-
tum, cieƒ Jana Huza-
rewicza. Byç mo˝e
jednak w∏aÊnie prze-
zwyci´˝ono ostatnie
zakl´cie tego fatum.
Ostatnie z ograniczeƒ,
które denerwowa∏y
mieszkaƒców, zosta∏o
zlikwidowane.

W L´dzinach (na przyk∏ad przy Grunwaldzkiej) nietrudno znaleêç dom, z którego komina cz´sto leci taki dym. Czy naprawd´ nie

lepiej zastàpiç ten piec jakimkolwiek na w´giel ekologiczny.


