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

Kiedy obcokrajowcy odwiedzajà
nasz kraj i majà okazj´ przejechaç
si´ na przyk∏ad na rowerze, cho-
cia˝by po leÊnych czy parkowych
Êcie˝kach, rzuca im si´ w oczy coÊ,
do czego my ju˝ przywykliÊmy:
wsz´dzie pe∏no rozbitego szk∏a!
Zazwyczaj sà to resztki po butel-
kach alkoholu; piwa, taniego wi-
na, wódki. I znajdujà si´ niemal
wsz´dzie, na parkingach, chodni-
kach, na leÊnych Êcie˝kach, na
placach zabaw, na pla˝ach!

- Miastu trudno zajmowaç si´
tym tematem. A po prawdzie, do-
póki mieszkaƒcy pijà a potem
rozbijajà butelki byle gdzie, to na-
wet nie ma si´ jak zabraç za t´
spraw´. Jedynà drogà jest chyba
dotarcie do ÊwiadomoÊci ekolo-
gicznej mieszkaƒców - uwa˝a
burmistrz Wies∏aw Stambrowski.
A Jan Hudzikowski, komendant
stra˝y miejskiej dodaje, ˝e mo˝na
wprawdzie karaç, za spo˝ywanie
alkoholu w miejscach publicz-
nych, jednak w tych miejscach
cz´sto sà te˝ kosze na Êmieci i je-

Êli nawet butelka nie zostaje za-
brana ze sobà, na skup, to trafia
do tego kosza. A gdyby stra˝ miej-
ska mia∏a patrolowaç te wszyst-
kie ustronne miejsca, gdzie pano-
wie (i panie) sp´dzajà czas z flasz-

kà, to stra˝ników miejskich mu-
sia∏yby byç setki. JeÊli zaÊ butel-
ka zostanie w parku czy w lesie
wyrzucona, to pr´dzej czy póêniej
zostanie te˝ rozbita...

Okazuje si´ jednak, ˝e rozbi-
tym szk∏em na miejskich tere-
nach sà nie tylko resztki po bu-
telkach. W lasku le˝àcym pomi´-
dzy domkami fiƒskimi mo˝na
znaleêç te˝ pot∏uczone szyby.
KiedyÊ ktoÊ w nie wdepnie i nie-
szcz´Êcie gotowe.

Z okazji Êwi´ta ziemi dwa lata
temu sprzàtaliÊmy ten lasek.
Cz´sto chodz´ t´dy do koÊcio∏a
a jednak nie umia∏em si´ nadzi-
wiç ile tam jest szk∏a - mówi 14-
letni Dominik.

Krajobraz 
rozbitego szk∏a

„Tulipan” tu˝ obok pergoli w pobli˝u otwartego basenu. Sporo ludzi chodzi tam pieszo...

W lasku za domkami fiƒskimi ktoÊ wykopa∏ kabel zasilajàcy dawny szyb na Gaci.

Potem ktoÊ (mo˝e ten sam?) wsypa∏ do tego wykopu rozbite szyby. Mo˝e kiedyÊ

ktoÊ tam wdepnie?

Parking koÊcio∏a Chrystusa Króla

w Ho∏dunowie. Opona samochodu po-

winna to przetrzymaç, ale roweru nie-

koniecznie.

Typowa l´dziƒska leÊna Êcie˝ka (ta w pobli˝u osiedla Centrum II). Ca∏a usiana ka-

wa∏kami szk∏a.

Nad Zalewem



Przepisy o czystoÊci i po-
rzàdku w gminach adresowa-
ne sà zarówno do w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci, jak i do firm
zajmujàcych si´ wywozem od-
padów i nieczystoÊci p∏ynnych
a tak˝e do gmin.

Nowelizacja ustawy o utrzyma-
niu czystoÊci i porzàdku w gminach
nak∏ada obowiàzek prowadzenia
przez gmin´ ewidencji zawartych
umów pomi´dzy firmami wywozo-
wymi a mieszkaƒcami.

Obowiàzkiem w∏aÊcicieli nieru-
chomoÊci jest zawarcie pisemnej
umowy na odbiór odpadów sta∏ych
oraz nieczystoÊci p∏ynnych.

W∏aÊciciel nieruchomoÊci musi
wyposa˝yç nieruchomoÊç w urzà-
dzenia do zbierania odpadów czyli
kub∏y na Êmieci (zazwyczaj dzier-
˝awi od firmy zajmujàcej si´ wywo-
zem Êmieci).

Dotychczas obowiàzki w∏aÊcicie-
li wynikajàce z ustawy nie by∏y eg-
zekwowane w sposób konse-
kwentny, lecz nie mo˝e byç pob∏a-
˝ania dla tych, którzy uchylajà si´
od zbierania Êmieci i wywo˝à
resztki do lasu.

W zwiàzku z kompetencjà Bur-
mistrza Miasta do kontroli i nak∏a-
dania kar dla niewykonujàcych
obowiàzku ustawy i regulaminu
czystoÊci i porzàdku w gminie L´-
dziny b´dà przeprowadzane kon-
trole pod wzgl´dem zawartych
umów oraz uiszczania op∏at z tytu-
∏u odbierania odpadów.

W przypadku w∏aÊcicieli nierucho-
moÊci, którzy nie zawarli umowy na

odbiór odpadów gmina zorganizuje
odbieranie odpadów, a stawki op∏at
za wykonane us∏ugi b´dà znacznie
wy˝sze ni˝ te, które oferujà firmy
wywozowe (Uchwa∏a Rady Miasta
w sprawie ustalenia górnych stawek
op∏at ponoszonych przez w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci cdza us∏ugi w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych i nieczystoÊci ciek∏ych).

Bernadeta Stachoƒ
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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

Hamerla, malowniczo usytuowa-
na na polanie w lesie pomi´dzy na-
szym ZamoÊciem a Murckami, to
jedno z wa˝niejszych miejsc Êlà-
skich pszczelarzy. Nie tylko dlate-
go, ˝e znajduje si´ tu trutowisko
czyli miejsce gdzie wyselekcjono-
wane samce (trutnie) zap∏adniajà
królowe pszczó∏ z naszego regionu.

W naszej Hamerli odbywajà si´
równie  ̋tradycyjne coroczne spotka-
nia Êlàskich pszczelarzy. W drugà
niedziel  ́lipca spotkali si  ́tu ju  ̋po
raz szósty cz∏onkowie i sympatycy
Âlàskiego Zwiàzku Pszczelarzy, re-
prezentujàcy 65 kó∏ terenowych
skupiajàcych ponad 1 800 hodow-
ców. Gospodarzem imprezy by∏
mieszkaniec Górek Edmund Bryjok,
opiekun trutowiska i najbardziej
znany l´dziƒski producent miodu.
Oprócz pszczeloarzy na imprezie by-
li te  ̋zaproszeni goÊcie, w tym bur-
mistrz l´dziƒskiWies∏aw Stambrow-
ski i cz∏onek zarzàdu powiatu bie-
ruƒsko-l´dziƒskiego Marek Bania.

Uroczystà msz´ dzi´kczynnà
w stylowym drewnianym pawilo-
nie Pszczelnik odprawi∏ kapelan

Êlàskich pszczelarzy, ks. kanonik
Jerzy Kempa z Bujakowa, w asy-
Êcie kilku pocztów sztandarowych.
Do mszy i po jej zakoƒczeniu Êpie-
wa∏ chór m´ski Cantus przy parafii
ewangelicko-augsburskiej w Gole-
szowie, prowadzony ju˝ od 29 lat
przez Ann´ Stanieczek.

Tym razem sygna∏ otwarcia
mszy i jej zamkni´cia zagra∏ nie so-
lo Henryk Chmiel z ¸azisk Gór-
nych, ale z jego udzia∏em zespó∏ sy-
gnalistów “Echo Pszczyny” na ro-
gach myÊliwskich, który zaprezen-
towa∏ si´ równie˝ w repertuarze
muzyki myÊliwskiej. Wyk∏ad „Po-
wstawanie, pozyskiwanie i wyko-
rzystanie produktów pszczelich”
wyg∏osi∏a dr Krystyna Czekoƒska
z Akademii Rolniczej w Krakowie.
Uczestnicy spotkania (∏àcznie prze-
win´∏o si´ ich co najmniej 600), mo-
gli te˝ skorzystaç z bogatych ofert
wielu firm pszczelarskich, które
urzàdzi∏y swoje stoiska ze sprz´-
tem i pszczelimi wyrobami obok
oÊrodka, dzi´ki uprzejmoÊci Nadle-
Ênictwa Katowice i Ko∏a ¸owiec-
kiego “Daniel” w Tychach. (mapi)

Najwi´kszym problemem spó∏ki
Partner sà nierzetelni p∏atnicy,
którzy nie regulujà nale˝noÊci za
odprowadzanie Êcieków. Dwa mie-
siàce temu pisaliÊmy o tym, ̋ e spó∏-
ka podpisa∏a umowy z Krajowym
Rejestrem D∏ugów i teraz ka˝dy
d∏u˝nik b´dzie tam przekazywany,
co na przyk∏ad bardzo utrudnia za-
ciàgni´cie jakiegokolwiek kredytu.
Jednak okazuje si´ to dzia∏aniami
niewystarczajàcymi dlatego Part-
ner podejmuje nast´pne kroki.

- Nie wymyÊlamy niczego nowe-
go, ale b´dziemy z ca∏à stanowczo-
Êcià wykorzystywali mo˝liwoÊci
polskiego prawa. Wobec osób uchy-
lajàcych si´ od p∏acenia najpierw

zastosujemy wezwanie do zap∏aty,
potem przedsàdowe wezwanie do
zap∏aty a nast´pnie zastrzegamy
sobie drog´ prawnà. A ponadto
zgodnie a artyku∏em 8 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i odprowadzaniu Êcieków b´dziemy
odcinali takie osoby od kanalizacji -
informuje Katarzyna Jasina, g∏ów-
na ksi´gowa Partnera, a prezes
spó∏ki, Piotr Styczeƒ dodaje, ˝e
od∏àczenie nie jest technicznie ˝ad-
nym problemem, po prostu w stu-
dzienkach czopowane b´dà rury
prowadzàce z niep∏acàcych posesji.

O takim od∏àczeniu Partner,
zgodnie z ustawà, ma obowiàzek
powiadomiç na 20 dni wczeÊniej sa-

mego zainteresowanego oraz bur-
mistrza i SANEPiD. W zwiàzku
z powy˝szym nale˝y si´ spodzie-
waç, ̋ e kilka tygodni póêniej zjawià
si´ u niego na przyk∏ad stra˝nicy
miejscy, pytajàc o kwitek z wywo-
˝enia szamba.

- JeÊli ktoÊ nie p∏aci, bo ma pro-
blemy finansowe, to powinien si´ do
nas pofatygowaç na etapie otrzyma-
nia wezwania do zap∏aty. My prze-
cie˝ rozumiemy trudne sytuacje lu-
dzi i mo˝emy wspólnie poszukaç ja-
kiejÊ mo˝liwoÊci roz∏o˝enia zaleg∏o-
Êci na raty. Kiedy sprawa trafi do sà-
du a rura zostanie zaÊlepiona, takie
dzia∏ania sà o wiele trudniejsze -
przekonuje Katarzyna Jasina.

Partner b´dzie odcina∏ od kanalizacji!

Dwa ostrze˝enia i czop!

Kiedy ju˝ mówimy tyle o utrzy-
maniu czystoÊci w mieÊcie, to i ja
musze wtràciç swoje trzy grosze.
Funkcjonariusze Stra˝y cz´sto
s∏yszà od mieszkaƒców, ˝e ow-
szem, zimà odÊnie˝ajà chodnik
przed swojà posesjà, ale co ich ob-
chodzi, w jakim jest on stanie la-
tem. Tymczasem ustawa o utrzy-
maniu czystoÊci w artykule 5 po-
wiada tak: „W∏aÊciciele nierucho-
moÊci zapewniajà utrzymanie czy-
stoÊci i porzàdku przez uprzàtni´-
cie b∏ota, Êniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeƒ z chodników po∏o˝o-

nych wzd∏u˝ nieruchomoÊci, przy
czym za taki chodnik uznaje si´
wydzielonà cz´Êç drogi publicznej
s∏u˝àcà dla ruchu pieszego, po∏o-
˝onà bezpoÊrednio przy granicy
nieruchomoÊci”.

Tak wi´c nie tylko ludu i Êniegu,
jak twierdzà mieszkaƒcy, ale te˝
b∏ota i innych zanieczyszczeƒ. Obo-
wiàzkiem stra˝y miejskiej jest egze-
kwowanie tej ustawy a nieznajo-
moÊç prawa nie zwalnia z jego
przestrzegania, nak∏aniam wi´c,
aby przyjrzeç si´ chodnikowi przed
domem, aby uniknàç mandatu.

Jan Hudzikowski - komendant Stra˝y Miejskiej:

Âlàskie Êwi´to pszczelarzy w Trutowisku

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych
w L´dzinach zakupi w sierpniu no-
wy samochód specjalistyczny do
wywozu sta∏ych odpadów komunal-
nych (popularna Êmieciarka) o po-
jemnoÊci skrzyni ∏adownej 10 m3.

Wykonawca i dostawca samo-
chodu zosta∏ wybrany w wyniku
przeprowadzonego przez ZUK po-
st´powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w oparciu o usta-

w´ „Prawo Zamówieƒ Publicz-
nych” w trybie przetargu nieogra-
niczonego.

Samochód jest fabrycznie nowy -
rok produkcji 2007, podwozie Êmie-
ciarki jest marki MAN, zaÊ zabudo-
wa Êmieciarki marki Eko Cel.

Pieniàdze na zakup samochodu
pochodzà z Gminnego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej Miasta L´dziny.

W zwiàzku z podj´tà uchwa∏à
Rady Miasta L´dziny w sprawie
ustalenia op∏at za us∏ugi wywozu
i sk∏adowania odpadów komunal-
nych ponoszonych przez w∏aÊci-
cieli nieruchomoÊci, Êwiadczo-
nych przez zak∏ad bud˝etowy -
Zak∏ad Us∏ug Komunalnych na
terenie gminy L´dziny, od

01.07.2007r. obowiàzujà nowe
stawki za odbiór odpadów:

1. wywóz i sk∏adowanie odpa-
dów komunalnych zmieszanych
o kodzie odpadów 20 03 01 - ry-
cza∏t liczony od osób zamieszkujà-
cych danà posesj´ w wysokoÊci
7,48 z∏ netto za 1 osob´/m-c + 7%
VAT w przypadku prowadzonej

indywidualnej segregacji odpadów
stawka rycza∏towa wyniesie 75%
stawki podstawowej tj. 5,61 z∏
netto za 1 osob´/m-c + 7% VAT.

2. wywóz i sk∏adowania odpa-
dów komunalnych zmieszanych
o kodzie odpadów 20 03 01 za je-
den pojemnik o pojemnoÊci 110
l i 120l - 8,41 z∏ netto + 7% VAT.

Uwaga! Nowe stawki op∏at za us∏ugi
wywozu odpadów komunalnych

Segreguj Êmieci, podpisz umowy

Obowiàzki w∏aÊcicieli nieruchomoÊci

Nowa Êmieciarka




