
Termin ekologia pochodzi od
greckich słów: oikos, co ozna−
cza dom, miejsce życia i logos
słowo, nauka. Tak więc w dos−
łownym tłumaczeniu ekologia
oznacza naukę o miejscu życia

organizmów. Termin ten po raz
pierwszy wprowadził w 1869
roku niemiecki zoolog Ernest
Haeckel.

Początki ochrony środowiska
można datować bardzo wcześ−
nie. W 1273 roku zabroniono
w Londynie spalania węgla
w czasie trwania sesji parla−
mentu. Ze starych kronik wia−
domo, że pewnemu kowalowi,
który nie przestrzegał tego pra−
wa, zorganizowano „krótki pro−
ces” i stracono go. W 1468 roku
w Kolonii został zlikwidowany

zakład przetopu ołowiu i miedzi
z powodu skarg mieszkańców,
protestujących przeciwko roz−
chodzeniu się dokuczliwych
dymów. Władysław Jagiełło
w 1423 r. ustanowił ochronę ci−
sa jako cennego drzewa. W Sta−
tucie Warckim czytamy: „Jeśli−
by kto, wszedłszy w las, drze−
wa, które znajdują się być wiel−
kiej ceny, jako cis albo im po−
dobne, podrąbał, tedy może być
przez pana lub dziedzica poj−
man, a na rękojemstwo tym,
którzy oń prosić będą, ma być

dan”. Jest to pierwsza w dzie−
jach Polski ustawa o ochronie
przyrody. Od XVI wieku datuje
się ochrona turów. Na początku
XIX wieku Stanisław Staszic
wskazywał na konieczność
ochrony zasobów kopalnych.

Natura to złożona całość,
w obrębie której występuje wie−
le skomplikowanych powiązań
między człowiekiem, roślinami,
Ziemią.

„Nie odziedziczyliśmy Ziemi
po naszych ojcach, pożyczyliś−
my ją od naszych dzieci”. 
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Ważne pytanie:
Czy dbamy o środowisko
naturalne?
Moim zdaniem i tak, i nie.
Na poparcie tej tezy posłużę
się kilkoma przykładami

Przez wiele lat w powsze−
chnej opinii najbardziej za−
śmieconym i cuchnącym (dos−
łownie!) miejscem w całych
Lędzinach było wzgórze Li−
pusz, przylegające do połu−
dniowego stoku Klimonta. Nie
tylko służyło ono niektórym
okolicznym mieszkańcom za
nielegalne wysypisko śmieci,
ale można tam było zobaczyć
mnóstwo akcesoriów samo−
chodowych, motocyklowych
czy rowerowych, w tym stare
opony, akumulatory, fotele,
siodełka itp., różnego rodzaju
złom, tony gruzu, że już o ka−
roserii starego autobusu nie
wspomnę. Jakby tego było je−
szcze mało, nielegalną hodow−
lę świń uprawiał tam pewien
pan, który obok prowizory−
cznego chlewika urządził sobie
nawet prowizoryczne mieszka−
nie. Z zewnątrz, ze względu
drzewa i krzewy porastające
gęsto to wzgórze, cały ten bała−
gan nie był specjalnie wido−
czny, za to czuć go było już
z daleka.

W ostatnich latach władze
miasta wykazały wreszcie sta−
nowczość wobec mieszkańców
łamiących elementarne zasady
współżycia społecznego, czego

namacalnym przykładem stał
się właśnie Lipusz. Usunięto
nieczystości i śmieci, wyrów−
nano teren i chociaż Lipuszowi
daleko jeszcze do przedwojen−
nego miana „Liebesgarten”
(Ogrodu Zakochanych), gdzie
chroniły się przed oczyma cie−
kawskich zakochane pary nie
tylko z Lędzin, lecz ponoć na−
wet z Mysłowic czy Katowic,
to da się tam już przebywać.

Ale żeby nam się w głowach
nie przewróciło, to muszę do
tej beczki miodu wlać trochę
dziegciu…

Jeszcze w ubiegłym roku lę−
dzinianie dosyć ściśle przestrze−
gali zakazu składowania w tym
miejscu śmieci, widniejącego na
stosownej tablicy. Niestety,
w tym roku już nie. Ktoś, pe−
wnie remontujący własne mie−
szkanie, usypał tam sporą kupkę
gruzu. Ktoś inny porzucił obok
dwa betonowe słupki. Lenistwo
to czy ordynarne chamstwo?
(Ciekawe, jak się czują te osoby,
jeśli przypadkiem czytają właś−
nie ten tekst?)

Chciałbym zachęcić burmi−
strza, radnych i strażników
miejskich, ażeby szybko i sta−
nowczo reagowali na pierwsze
przejawy niszczenia środowis−
ka naturalnego w mieście. Gdy
jeden, czy drugi taki osobnik
poniesie przykre konsekwen−
cje, w tym finansowe, to nie−
prędko znajdzie naśladowców. 

Ponieważ zająłem się bardzo
szczegółowo Lipuszem, pozo−

stałe przykłady zmuszony je−
stem potraktować w telegrafi−
cznym skrócie.

Gołym okiem widać, że
obecnie w obydwu laskach
miejskich położonych w obrę−
bie Hołdunowa jest o wiele
czyściej, niż przed laty. Złożył
się na to, moim zdaniem, sze−
reg czynników, wśród których
wymieniłbym przede wszy−
stkim wzrost poziomu kultury
mieszkańców, apele władz
miasta, nauczycieli w szkołach
i przedszkolach, księży w ko−
ściołach, telewizyjne i radiowe
programy ekologiczne oraz co−
roczne czyszczenia tych las−
ków przez dziatwę szkolną
pod wodzą nauczycieli w ra−
mach akcji „Sprzątanie świa−
ta” czy też przy innych okaz−
jach. Spenetrowałem te laski
całkiem niedawno z mieszany−
mi odczuciami. Cieszę się, że
ilościowo jest tych zanieczy−
szczeń o wiele mniej, nato−
miast budzi mój niepokój po−
rzucanie w gęstych zaroślach
rzeczy, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu czy zdrowiu
osób, zwłaszcza dzieci, wędru−
jących po tym terenie, typu za−
rdzewiały i ostry złom, potłu−
czone szkło, resztki płytek ce−
ramicznych itp. Niechlubny
rekord ustanowiły osoby, które
niedaleko sklepu spożywczego
przy ul. Grunwaldzkiej porzu−
ciły kilkadziesiąt butelek,
prawdopodobnie po wódce
weselnej.

Rozpacz ogarnia, gdy co ja−
kiś czas zauważa się w niedu−
żych zagajnikach, zwłaszcza
w pobliżu rosnących jak grzy−
by po deszczu domków jedno−
rodzinnych, coraz to nowe
składowiska gruzu, kawałków
styropianu, starych chodników,
dywanów itp. Broń Boże nie
generalizuję, nikogo bezpod−
stawnie nie posądzam (równie
dobrze zagajniki te mogą za−
nieczyszczać remontujący do−
my, mieszkania, wymieniający
sprzęt agd itd.) w jedno tylko
nie uwierzę – że nasze lasy,
laski i zagajniki zanieczyszcza−
ją mieszkańcy okolicznych
gmin albo Marsjanie. 

Mam jeszcze nieśmiałą pro−
pozycję dla władz miasta oraz
dla różnych instytucji miej−
skich: czy nie należałoby za−
planować stopniową przemia−
nę dziko porośniętych i trud−
nych do przebycia hołdunow−
skich lasków i Lipusza w pe−
wien rodzaj parków miejskich,
bardziej uporządkowanych, za−
gospodarowanych, służących
do spacerów czy innych form
relaksu (na przykład do poczy−
tania książki na ławeczce)?
Chyba wówczas definitywnie
przestałyby służyć one za dzi−
kie wysypisko?

Chociaż, kto to wie? 
Osąd, czy dbamy o środo−

wisko naturalne (poza płotem
własnego obejścia), czy nie
dbamy, pozostawiam Szano−
wnym Czytelnikom! /WM/ 

Strony dofinansowane przez: 

To nie Marsjanie szpecą nasze otoczenie

Gwałt na przyrodzie

Czy wiesz, że…

Ekologia
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Szanowni 
Mieszkańcy
Lędzin

Część Mieszkańców

otrzymała lub w najbliż−

szych dniach otrzyma Za−

wiadomienie o wszczęciu

postępowania administra−

cyjnego w sprawie zmiany

Decyzji o ustaleniu lokali−

zacji inwestycji celu publi−

cznego pn.: „Uporządkowa−

nie gospodarki ściekowej

w Gminie Lędziny”.

Pismo to związane jest

z naszymi staraniami

o uzyskanie dofinansowa−

nia z Funduszu Spójności

na realizację kanalizacji

sanitarnej i deszczowej

oraz modernizację oczysz−

czalni Ziemowit. Wcześ−

niej starania czyniła Gmi−

na Lędziny a od lipca bie−

żącego roku Przedsiębior−

stwo Gospodarki Komu−

nalnej „PARTNER”.

Obecnie trwa ocena

wniosku o dofinansowanie,

złożonego przez PGK

„PARTNER”; przewidujemy,

że potrwa ona do połowy

przyszłego roku.

Realizacja Projektu „Upo−

rządkowanie gospodarki

ściekowej w Gminie Lędzi−

ny” wymaga uzyskania De−

cyzji lokalizacji inwestycji

celu publicznego. W tym

celu konieczne było wyzna−

czenie wszystkich działek

objętych kanalizacją sani−

tarną i deszczową oraz za−

wiadomienie Państwa, Wła−

ścicieli tych działek o pla−

nowanej inwestycji.

Po zebraniu dokumen−

tów, otrzymają Państwo pi−

semne zawiadomienie

o tym fakcie, a następnie

kolejnym pismem prześle−

my kserokopię wydanej de−

cyzji.

Lędziny, 02.12.2008 r.

Strony dofinansowane przez: 

Przemysł i środowisko w obiektywie. Zdjęcie Doroty Opitek nadesłane na konkurs
"Lędzińskie pejzaże" (3 nagroda za tryptyk o kopalni "Ziemowit" i osadnikach).

Lasek miejski przy ul. Grunwaldzkiej. W tle budynek sklepu spożywczego.

Zagajnik brzozowy w Lędzinach. Obok
budowa kolejnych domków jednorodzin−
nych.Gruz wysypany na Lipuszu.


