ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2014 ROKU
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach informuje, Ŝe w dniach od 1 do 30 kwietnia
2014r. oraz w dniach od 22 września do 20 października 2014r., na terenie gminy Tarnowskie
Góry zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości
zamieszkałych. Właściciele budynków jednorodzinnych powinni wystawić odpady przed
posesję, natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych – kamienic odpady mają ustawić
przy altankach śmieciowych.
Zbiórka odbędzie się w wyznaczonych dzielnicach i dniach zgodnie z załączonym
harmonogramem. Odpady muszą być wystawione do godziny 600 w dniu wskazanym
w harmonogramie.
W ramach zbiórki odbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe:
meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy wyposaŜenia
mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróŜne,
lampy i Ŝyrandole bez Ŝarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.), ramy okienne bez szyb,
meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki,
sprzęt do ćwiczeń, itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki duŜych rozmiarów, duŜe odpady
plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, itp.), zuŜyte opony z pojazdów jednośladowych
oraz samochodów osobowych (niewskazujące na pochodzenie z prowadzenia działalności
gospodarczej).
UWAGA!
Ze zbiórki wyłączone są odpady szkodliwe i niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje,
smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe
(gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, wata szklana, papa itp.), części
samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.). Szczegółowy harmonogram
zbiórki w załączeniu.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
22 marca 2014r. juŜ po raz dwudziesty obchodzimy
Światowy Dzień Wody. W tym roku hasłem
przewodnim jest Woda i energia.
Głównym celem jest zwiększenie świadomości ludzi o
wzajemnym powiązaniu między wodą a energią.
Wytwarzanie energii i jej przesył oraz magazynowanie
wymaga wykorzystania zasobów wodnych szczególnie
w elektrowniach wodnych, elektrowniach cieplnych
klasycznych i jądrowych oraz przy wydobyciu wielu
surowców energetycznych. Obecnie około 8%
wytworzonej energii elektrycznej jest wykorzystane na
pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie i przesyłanie
wody do róŜnych uŜytkowników (ludność, przemysł,
energetyka, rolnictwo).
Celem Światowego Dnia Wody w 2014 r. jest:
• zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań miedzy wodą energią,
• pokazanie decydentom, Ŝe sfera wody i energii ma ścisłe powiązania i Ŝe współpraca tych
sektorów moŜe przynieść istotne efekty społeczne i gospodarcze,
• wskazanie waŜnych obszarów współpracy w sektorach wody i energii po 2015 roku.
www.unwater.org
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DZIEŃ ZIEMI 2014
Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata,
obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach
świata. Obchody organizowane są od Singapuru do
Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze
wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth
Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce
Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Tradycją
jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim
w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące
uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest
waŜna.
Światowy Dzień Ziemi '2014 będzie częścią
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu
"Zmieniaj nawyki - nie klimat!"
www.dzienziemi.org.pl

DOTACJE DO BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia
5.09.2012r., zmienioną Uchwałą Nr XL/447/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia
24 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do
budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych – Wnioski o dotację mogą być składane
tylko do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach osobiście lub pod nr tel. 32 39 33 692
w celu otrzymania szczegółowych informacji.

PROBLEM WIOSENNEGO WYPALANIA TRAW
Wiosenne wypalanie traw jest zabronione, gdyŜ stanowi
powaŜne zagroŜenie poŜarowe i niszczy łąkowy ekosystem.
Nie przynosi Ŝadnych korzyści, a wyłącznie straty, bowiem:
- obniŜa wartość plonów,
- niszczy warstwę próchnicy najbogatszą w substancje
odŜywcze,
- zabija poŜyteczne zwierzęta i owady (giną mrówki, Ŝaby,
krety),
- przesuszają wierzchnią warstwę gleby co prowadzi do jej
erozji i wyjaławiania,
- zanieczyszcza powietrze, którym oddychamy.
Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody", ,,Zabrania się
wypalania łąk, pastwisk, nieuŜytków, rowów, pasów przydroŜnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów." Natomiast w myśl art. 131 pkt 12 w/w ustawy „Kto wypala łąki,
pastwiska, nieuŜytki, rowy, pasy przydroŜne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary –
podlega karze aresztu albo grzywny”.
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UŜywaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób chronisz drzewa
(z których robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!
Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy juŜ nie
będziesz z nich korzystał. W ten sposób oszczędzasz energię!
Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz raczej krótki prysznic niŜ kąpiel. Dokręcaj
krany. W ten sposób oszczędzasz wodę!
Zwracaj uwagę innym gdy śmiecą. Sprzątaj po swoim psie gdy wychodzisz z nim na spacer.
W ten sposób dbasz o czystość swojego otoczenia!
Zacznij segregować odpady w domu. Zaproponuj swojemu nauczycielowi abyście mogli
wspólnie, całą klasą segregować odpady w szkole. W ten sposób ograniczasz ich ilość
Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które moŜna ponownie wykorzystać.
Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu. Jeśli masz do pokonania krótki dystans
chodź na piechotę lub jedź rowerem. W ten sposób przyczyniasz się do mniejszego zatrucia
powietrza!
Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną z materiału) zamiast przynosić ze
sklepu torebki plastikowe. W ten sposób wytwarzasz mniej śmieci!
Zwracaj uwagę na to co kupujesz. Czy produkty te są oznakowane symbolami, które świadczą
o ich wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu, produkt
bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie testowane na zwierzętach itp.). Rezygnuj z zakupu
produktów, które są ci zbędne. W ten sposób, będąc świadomym konsumentem, chronisz
środowisko naturalne!
Jeśli nie korzystasz juŜ ze swoich zabawek, gier, ksiąŜek – zamiast je wyrzucić pomyśl, moŜe
jest ktoś inny, komu mogłyby się przydać. W ten sposób moŜesz sprawić komuś przyjemność!
Przyczyniasz się takŜe do ochrony zasobów środowiska naturalnego!
Rozmawiaj ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi o tym, co moŜecie wspólnie zrobić dla ochrony
środowiska naturalnego. W ten sposób wpływasz na czyjąś świadomość, uczysz innych jak być
przyjaznym dla środowiska!
Wykorzystano informacje ze strony www.dzieci.mos.gov.pl

EkoGazetka
nr 1/2014
KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI
Kampania edukacyjna „Kochasz dzieci, nie pal
śmieci” jest realizowana przy udziale środków unijnych,
środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW przez Fundację
Ekologiczną Arka z Bielska – Białej i ma na celu
przeciwdziałanie spalaniu śmieci w paleniskach domowych.
Raport Komisji Europejskiej informuje, iŜ co roku
na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera
28 tysięcy Polaków.
Dym ze spalanych w piecach domowych śmieci
jest duszący, ma nieprzyjemny zapach i przede wszystkim
szkodliwy dla naszego zdrowia. Podczas spalania do
atmosfery są emitowane m.in.:
pyły, które odkładając się w glebie, powodują
szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie
metalami cięŜkimi,
tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
tlenek azotu – powodujący podraŜnienia, a nawet
uszkodzenia płuc.
Ponadto ten trujący dym zawiera dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a takŜe
rakotwórcze związki zwane dioksynami, w związku z czym obserwujemy zwiększającą się ilość
pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe.
Zdarzają się takŜe przypadki chorób nowotworowych, równieŜ u dzieci.
W przypadku ujawnienia palenia śmieci, StraŜnicy Miejscy mogą nałoŜyć mandat 100
złotych, a dla najbardziej zagorzałych palaczy śmieci sprawa moŜe skończyć się w Sądzie
Grodzkim, który moŜe nałoŜyć grzywnę do 5000 złotych.
Ponadto przy paleniu śmieci dochodzi do osadzania się w kominach sadzy, co moŜe
prowadzić do zapłonu przy bardzo wysokiej temperaturze i popękania komina, co jest często
przyczyną zaczadzenia.
(Wykorzystano materiały Fundacji Arka)
Kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów

Kwartalnik wydawany przez:
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 2
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39 33 692

TO TWÓJ
OBOWIĄZEK!

Okres wiosenny sprzyja niekontrolowanemu
rozmnaŜaniu psów i kotów. Informujemy
mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry, znajdujących
się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i materialnej
o moŜliwości skorzystania z bezpłatnych zabiegów
kastracji i sterylizacji oraz usypiania ślepych miotów.
BliŜszych informacji udziela Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach, ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 39 33 695

