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ekologia ropa sygnały E G C L A T O H W O R R Ć 

gleba kanał jesień K O L O K S I W O D O R Ś 

woda jodła ule O Ń Ń E P A P R D P Z J I 

emisja lato pyły L E Y M B R N Y A A O O L 

liść lasy środowisko O I D I Ę A W A Ł D O T E 

odpady tlen segregacja G S K S Y G N A Ł Y Ó L Ł 

ekologia ropa sygnały I E S J I E L A S Y U E B 

gleba kanał jesień A J C A G E R G E S I N E 

DOTACJE DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST 
 

Uchwałą Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 
2012r. został przyjęty „Program usuwania wyrobów zawieraj ących azbest z terenu 
Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032” . W Programie tym, w załączniku nr 5, 
zostały ujęte nieruchomości, stanowiące własność osób fizycznych, na których 
stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z Uchwałą 
Nr LX/609/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budŜetu 
gminy na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem 
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry 
udzielane są dotacje, które mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielami, 
współwłaścicielami, posiadaczami lub uŜytkownikami wieczystymi nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, na których stwierdzono 
występowanie wyrobów zawierających azbest lub które zostaną zweryfikowane – 
zgodnie z zapisami regulaminu. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2, (Wydział Ochrony Środowiska 
pok. nr 68, tel. 32 39 33 692). 

EkoGazetka 
nr 2/2014 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ  
 

 Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”, w ramach konkursu  
nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów uŜyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Dofinansowanie obejmie 85% kosztów opracowania planu. 
 Zgodnie z załoŜeniami Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) powinien m.in. 
przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym 
do roku 2020, tj.:  

1. redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
3. redukcji zuŜycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 
4. poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia 

jakości poziomów dopuszczalnych stęŜeń w powietrzu i realizowane są programy 
(naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych 
(PDK). 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który po opracowaniu  
i przyjęciu uchwałą Rady Miejskiej będzie zwiększał moŜliwość pozyskania 
dofinansowania inwestycji i miękkich działań w latach 2014-2020 m.in. ze środków Unii 
Europejskiej. 

Dokończenie na str.2 

Zdrowych, radosnych i pogodnych 
Świąt BoŜego Narodzenia  

oraz samych radosnych dni 
w nadchodzącym Nowym Roku 

 
 

Ŝyczą 
 
 

pracownicy  
Wydziału Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego 
w Tarnowskich Górach 

Gazetka wydawana przez: 
Wydział Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach 
ul. Sienkiewicza 2 

42-600 Tarnowskie Góry 
tel. 32 39 33 692 

EKO-WYKREŚLANKA 
 

Znajdź i skreśl 18 słów związanych z przyrodą.  
Wykreślać moŜna pionowo, poziomo, po skosie i wspak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokarmianie ptaków  naleŜy rozpocząć wraz z pojawieniem się ujemnych 
temperatur i śniegu i kontynuować do czasu odwilŜy, kiedy to ptaki ponownie mogą 
korzystać z naturalnego poŜywienia.  

Nie karmimy ptaków chlebem ani resztkami z własnego stołu. Przetworzona 
Ŝywność zawiera duŜe ilości soli i sztucznych dodatków, które są szkodliwe dla ptaków, 
ptaki od tego chorują. Podajemy im naturalne poŜywienie, takie jak ziarna zbóŜ np. owies, 
proso, pszenica, nasiona roślin oleistych (słonecznik w łupinach, najlepiej czarny, nasiona 
lnu, konopie),orzechy, pestki dyni, owoce np. jabłka, suszone morele, rodzynki, wieszamy 
słoninkę, czy teŜ płatki owsiane lub jęczmienne itd. 

JeŜeli zdecydowaliśmy się na dokarmianie ptaków musimy robić to systematycznie 
przez całą mroźną i śnieŜną  zimę która trwa czasem parę tygodni. 

Źródło: http://przyrodniczeobserwacje.blogspot.com  
 

DOKARMIANIE ZWIERZĄT ZIMĄ 
 

Zima to trudny okres dla zwierząt zarówno tych w naszych domach jak i tych na 
zewnątrz. Śnieg i niska temperatura utrudniają im dostęp do pokarmu dlatego naleŜy o nich 
pamiętać i zapewnić im przetrwanie. 

Koty wolno Ŝyjące pomagają ludziom w walce z gryzoniami więc naleŜy zostawić im 
otwarte okienka piwniczne lub wejścia w inne miejsca, w których będą mogły się ogrzać 
i zaspokoić głód czy pragnienie.  

Koty domowe wychodzące muszą mieć moŜliwość swobodnego powrotu do 
pomieszczenia o temperaturze wyŜszej niŜ na zewnątrz (garaŜ, piwnica, stodoła).  

Psy, które są przy budzie powinny w okresie zimowym mieć ją ocieploną i osłoniętą 
od wiatru, a w czasie mrozu otrzymać ciepłe posiłki. 

W czasie spaceru, psy „domowe” naleŜy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez 
załoŜenie im kubraczków ochronnych i zadbać o ochronę ich łap przed solą poprzez 
natłuszczenie kremem lub oliwką. Spacer nie powinien być zbyt długi ale za to aktywny by 
nie dopuścić do wychłodzenia organizmu zwierzęcia.         źródło: http://www.zycie.senior.pl  

DOTACJE DO BUDOWY PRZYŁ ĄCZY KANALIZACYJNYCH  
 

 Informujemy, Ŝe zgodnie z Uchwałą Nr LIX/594/2014 Rady Miejskiej  
w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zasad udzielania 
osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budŜetu gminy na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy  
lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego zmienioną Uchwałą Nr LXI/610/2014 Rady 
Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. udzielane są dotacje do 
budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego.  
 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. 
 

OKRES GRZEWCZY 
 

 Okres zimowy, zwany równieŜ okresem grzewczym, jest czasem szczególnie 
trudnym ze względu na ogrzewanie naszych mieszkań i miejsc pracy. Wysokie koszty 
paliw oraz często brak świadomości ekologicznej powodują, Ŝe ludzie spalają róŜne 
rzeczy, w tym niestety równieŜ śmieci i odpady powstające w gospodarstwach 
domowych. Spalanie odpadów jest jedną z dopuszczalnych form unieszkodliwiania, ale 
tylko w instalacjach do tego przeznaczonych, tzw. spalarniach odpadów. 
 Natomiast palenie śmieci w piecach domowych, kotłach, ogniskach, na 
działkach, w ogrodach i na polach jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska oraz prawem 
zabronione.  

W czasie spalania śmieci emitowane są do atmosfery: pyły , które odkładając 
się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami 
cięŜkimi, tlenek w ęgla  (czad) – trujący dla ludzi i zwierząt, zwany teŜ „cichym zabójcą”, 
tlenek azotu  – powoduje podraŜnienia, a nawet uszkodzenia płuc. 

Ale to nie wszystko. Ten trujący dym zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, 
chlorowodór, cyjanowodór , a takŜe rakotwórcze związki zwane furanami  
i dioksynami , które są najbardziej toksycznymi związkami chemicznymi na świecie. 

 

Urząd Miasta apeluje o niespalanie śmieci w paleniskach domowych.  

Swoim zasięgiem obejmie sektory: 
 - zuŜycia energii w budynkach publicznych i niekomunalnych, 
 - produkcji energii i dystrybucji ciepła, 
 - oświetlenia ulicznego, 
 - transportu miejskiego i publicznego, 
 - gospodarki odpadami (fakultatywnie). 
W ramach opracowywanego Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca 
wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające  
na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, 
ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdraŜania i monitorowania 
Planu oraz działania promujące tworzenie Planu.  Opracowane zostaną równieŜ 
elementy załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz 
przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (gdy będzie 
wymagana). 

PORADY DOT. OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ZIMĄ 
 

1. Zapewnić psom ocieploną i zabezpieczoną przed wiatrem budę. 
2. Psy trzymane na uwięzi zwolnić z łańcucha i zapewnić im odpowiednią ilość 

ruchu aby nie doprowadzić do wychłodzenia ich organizmu. 
3. Kotom wolnoŜyjącym zapewnić wejścia do pomieszczeń, np. do piwnic. 
4. Zapewnić zwierzętom ciepłą karmę i ciepłą wodę do picia. 
5. Przy duŜym mrozie zabrać psy i koty do zamkniętego pomieszczenia. 
6. Systematycznie dokarmiać ptaki, karmą dla nich przeznaczoną. 
7. Nie zostawiać zwierząt gospodarskich w otwartym terenie. 
8. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami naleŜy do zadań własnych 

gminy – zaalarmuj nas 32 39 33 694, 695. 
9. Nie bądź obojętny na los zwierząt zimą i pomóŜ im przetrwać. 
10. Wpłać datek na schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

Źródło: http://www.zycie.senior.pl 


