
 

Warto wiedzieć… 
 

 

 

    

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2010 
Międzynarodowym Rokiem RóŜnorodności Biologicznej. 
Na całym świecie organizowane będą liczne imprezy – 
spotkania, konkursy i kampanie społeczne pod hasłem 
„RóŜnorodność biologiczna to Ŝycie, nasze Ŝycie”. 
RóŜnorodność biologiczna to wszystkie rodzaje, 
kształty i formy przyrody na Ziemi. My takŜe 
stanowimy jej część. Rozwój miast i działalność 
człowieka powodują, Ŝe coraz mniej jest na naszej 
planecie środowiska naturalnego. Coraz mniejsza jest 
takŜe róŜnorodność biologiczna. Z powierzchni Ziemi 
znikają kolejne gatunki zwierząt, ale takŜe roślin czy 
form krajobrazu. Czy wiesz, Ŝe Puszcza Białowieska 
to ostatni pierwotny las w Europie? Tylko w niej 
trudno dostrzec ślady działalności człowieka. 
Międzynarodowy Rok RóŜnorodności Biologicznej 
to czas, kiedy będziemy mieli wiele okazji 
do przyjrzenia się róŜnorodności otaczającego nas 
świata natury. Dowiemy się teŜ, co robić, Ŝeby 
zachować jej jak najwięcej. 

www.mos.gov.pl  
 
 

Które zwierzę Ŝyje najdłuŜej? 

NajdłuŜej Ŝyjącym zwierzęciem jest Ŝółw olbrzymi, 
który moŜe doŜyć nawet 300 lat. Wśród ptaków 

najdłuŜej Ŝyje kondor, aŜ 90 lat. NajdłuŜej Ŝyjącym 
ssakiem jest wieloryb (nawet 200 lat). 

    

 

DLA DZIECI 
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PYTANIE KONKURSOWE  
 

Jak nazywa się obszar Natura 2000 na terenie 
Tarnowskich Gór i jakie siedlisko zostało nim objęte 

ochroną? 
 
 

Dla trzech pierwszych osób, które zgłoszą się z prawidłową 
odpowiedzią do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 pok. 70 
przewidziano nagrody ksiąŜkowe. 
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Ochronę tarnogórskich kasztanowców czas zacząć… 
 

 
 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 

Górach, wzorem lat ubiegłych, zakupił zimowy pokarm dla ptaków w postaci 
kul, zwany potocznie „ptasimi pyzami” . 

Pyzy zostały przekazane gminnym placówkom oświatowym 
tj. Ŝłobkom, przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjalnym. 

SłuŜą one dokarmianiu ptaków, m.in. sikorek, dzięki czemu 
przyczyniają się do zwiększenia populacji tych osobników. Te poŜyteczne 
ptaki są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem, którym to Ŝywią się w okresie letnim. Larwy 
szrotówka rozwijają się w liściach drzew kasztanowca białego, powodując tym 
samym ich przedwczesne zamieranie i opadanie z drzew. 

„Ptasie pyzy” są kolejną naturalną metodą ochrony kasztanowców 
przed ich szkodnikiem, wprowadzoną przez Urząd Miejski w Tarnowskich 
Górach. 

Wcześniej zawieszono budki lęgowe dla sikorek na drzewach, 
w sąsiedztwie kasztanowców. Latem 2008r. zastosowano w parku miejskim 
i parku w Reptach opaski lepowe, a w 2009r. opaski lepowe i pułapki 
kominowe, które miały za zadanie wyłapywanie motyli tego szkodnika. Od 
kilku lat wygrabiane są liście spod kasztanowców. 

W 2010 roku planuje się wiosną zawieszenie pułapek kominowych 
na drzewach kasztanowców, a jesienią przeprowadzenie IV edycji konkursu 
pn.: „Chronimy kasztanowce – walczymy ze szrotówkiem”, polegającego na 
wygrabianiu liści. Opracowana zostanie równieŜ ulotka nt. ochrony 
kasztanowców. Wszystkie te działania będą się odbywały w ramach Kampanii 
ekologicznej pn.: „Chronimy tarnogórskie kasztanowce”. 

Warto dodać, Ŝe „ptasie pyzy” mają jeszcze inny aspekt edukacyjny. 
Zawieszone przez dzieci i młodzieŜ w ogrodach placówek oświatowych, będą 
wdzięcznym obiektem do obserwowania Ŝycia ptaków zimą. 

 
Wydział Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach 
ul. Sienkiewicza 2 

42-600 Tarnowskie Góry 
tel. 032 39 33 692 
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Roczny Program Edukacji Ekol ogicznej 

Gminy Tarnowskie Góry na 2010r.  
 

Opracowanie Programu Edukacji Ekologicznej Gminy 
Tarnowskie Góry na 2010r. jest wynikiem realizacji Wieloletniego 
Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2009-
2012 oraz Programu Ochrony Środowiska Gminy Tarnowskie Góry na 
lata 2008-2011 ustalonego Uchwałą Nr XXXI/345/2008 Rady Miejskiej 
w Tarnowskich Górach z dnia 29.10.2008r. 

Celem edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, w tym upowszechnianie wiedzy 
o środowisku przyrodniczym gminy, wpajanie nawyków zachowań 
proekologicznych i pogłębienie wiedzy ekologicznej.  

W ramach Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy 
Tarnowskie Góry na 2010 rok przewidziane zostały zadania dla 
wszystkich mieszkańców miasta. Najbardziej liczne propozycje są 
jednak skierowane dla dzieci i młodzieŜy z tarnogórskich placówek 
oświatowych. Są to głównie konkursy propagujące postawy 
ekologiczne. Do najciekawszych bez wątpienia naleŜą kolejne edycje 
realizowanych od kilku lat konkursów pn.: „Chronimy kasztanowce – 
walczymy ze szrotówkiem” czy „Zbieramy zuŜyte baterie – chronimy 
środowisko”. Ponadto w programie zostały ujęte, cieszące się duŜym 
zainteresowaniem konkursy realizowane przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji (Międzynarodowy konkurs ekologiczny) 
i Polski Związek Wędkarski Koło w Strzybnicy (konkursy wędkarskie 
i spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta) oraz Wydział Ochrony 
Środowiska wspólnie z Wydziałem Edukacji, Sportu i Turystyki 
(konkursy o tematyce ekologicznej dla placówek oświatowych), 
Wydziałem Kultury i Promocji, Ligą Ochrony Przyrody. 

Zaplanowano takŜe udział dzieci i młodzieŜy w warsztatach 
ekologiczno-edukacyjnych realizowanych wspólnie z Tarnogórskim 
Centrum Kultury – „Eko-kraina”; na składowisku odpadów w Rybnej 
organizowanych przez Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.; 
w warsztatach pod nazwą „Badamy jakość wody” organizowanych 
przez PWiK; w Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej Zawadzkie 
i wielu innych oraz cyklicznych akcjach takich jak: Dzień Ziemi, 
Sprzątanie świata. 

Dla dorosłych mieszkańców miasta przygotowano XI edycję 
konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry na najładniej 
ukwiecony balkon, okno, placówkę usługowo-handlową, kawiarenkę 
letnią w centrum Tarnowskich Gór, szkolenia i pogadanki (rolnicy, 
nauczyciele,) na aktualne tematy dot. problemów i zagadnień 
związanych z ochroną środowiska w mieście oraz planowanymi 
inwestycjami proekologicznymi. 

PWiK Tarnowskie Góry planuje zorganizowanie kolejnego 
„Dnia Wody” i „Dni otwartych” połączonych ze zwiedzaniem obiektów 
oczyszczalni ścieków. 

Wzorem lat ubiegłych kontynuowana będzie działalność 
wydawnicza popularyzująca walory przyrodnicze i problemy 
środowiskowe miasta (m.in. druk publikacji dot. terenów zielonych 
Tarnowskich Gór, ŚcieŜki Dydaktycznej po Zespole Przyrodniczo-
Krajobrazowym „Doły Piekarskie”). oraz publikowanie artykułów 
o tematyce ekologicznej na łamach lokalnej prasy i na stronie 
internetowej miasta.   

Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 
2010r. został zatwierdzony Postanowieniem Nr 2123/2010 Burmistrza 
Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2010r. 

 
 

 
Wszyscy zbierajmy zu Ŝyte baterie !!! 
 
Ruszyła IV edycja konkursu pod hasłem: 
 „Zbieramy zu Ŝyte baterie – chronimy środowisko” . 
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wspólnie  
z REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., jako  
organizatorzy, zapraszają wszystkich mieszkańców 
miasta do czynnego udziału w akcji. Baterie moŜna przekazywać swoim 
dzieciom, wnukom, oraz dzieciom i wnukom sąsiadów i znajomych, którzy 
następnie zaniosą je do szkół i wrzucą do specjalnych 120 litrowych 
pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów niebezpiecznych 
w postaci baterii. 
 
Laureatami III edycji konkursu zostali: 
 
I miejsce:  Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowskich Górach, 
ul. Kochanowskiego 15  
II miejsce:  Szkoła Podstawowa Nr 16 w Tarnowskich Górach,  
ul. Jagodowa 72  
III miejsce:  Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach,  
ul. Armii Krajowej 1  
 
Łącznie w czasie trwania III edycji konkursu, z 13 szkół zebrano 
1897,05kg  zuŜytych baterii. Ta ogromna ilość baterii, które nie trafiły 
na wysypisko razem z innymi odpadami, została przekazana 
do profesjonalnej utylizacji. 
Dla porównania w I edycji tego konkursu w 2007r. łącznie zebrano 384kg  
zuŜytych baterii przez 7 szkół, a w II edycji 822kg  z 9 szkół, które brały 
udział w konkursie. 
 

 
WAśNE 

 
Obowiązek bezpłatnego odbierania od klientów baterii mają wszystkie 

punkty handlowe prowadzące ich sprzedaŜ. 
 
KaŜdy punkt handlowy musi posiadać odpowiednio oznakowane miejsce, 

w którym klienci mogą zostawiać zuŜyte baterie. Nie wolno równieŜ 
pobierać od klientów Ŝadnych opłat za zbiórkę baterii oraz doliczać 

dodatkowych kosztów przy sprzedaŜy nowych baterii. 
 
 

Podstawa prawna:  

USTAWA  

z dnia 24 kwietnia 2009 r.  

o bateriach i akumulatorach  

(Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) 
 

 

Uwaga na dioksyny  
 

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 śmieci 
i odpady powstające w gospodarstwach domowych. 

Spalanie odpadów jest jedną z dopuszczalnych form 
unieszkodliwiania, ale tylko w obiektach na ten cel przeznaczonych, 
tzw. spalarniach odpadów. 

Natomiast palenie śmieci w piecach, kotłach, ogniskach, 
na działkach, w ogrodach i na polach powoduje powstawanie 
tzw. dioksyn – najbardziej toksycznych związków chemicznych 
na ziemi. 

Dioksyny powstają głównie w procesie spalania tworzyw 
sztucznych, opakowań plastikowych, folii, wyrobów ze skóry, gumy, 
nasączonych chemikaliami lub farbami kawałków drewna, tekstylii, 
resztek produktów spoŜywczych i innych.  

Spalając wymienione produkty w naszych piecach, kotłach, 
w ogniskach na działkach, w ogrodach i na polach, produkujemy 
dioksyny, które zanieczyszczają najbliŜsze otoczenie tj. powietrze, 
wodę i glebę. 

Do naszego organizmu dioksyny dostają się podczas spoŜywania 
skaŜonej Ŝywności oraz poprzez oddychanie i wchłanianie. Związki te 
kumulują się w wątrobie oraz w tkance tłuszczowej i zachowują się jak 
hormony, destabilizując całą gospodarkę hormonalną w organizmie. 
 
Główne zagro Ŝenia dla zdrowia:  
- kancerogenność (zagroŜenie chorobami nowotworowymi) 
- uszkodzenia kodu genetycznego 
- uszkodzenia systemu immunologicznego (odpornościowego) 
- osłabienie zdolności rozrodczych 
- uszkodzenia płodu 
- zaburzenia neurologiczne i hormonalne 
- objawy ogólnego wyczerpania organizmu 
- „chloracna” – trwała, bolesna wysypka alergiczna, której towarzyszą 
bóle głowy, zmęczenie, podraŜnienie oraz chroniczne osłabienie 
organizmu. Ten stan moŜe się utrzymywać do 30 lat po ekspozycji, 
pozostawiając głębokie blizny. 
 

W Polsce badania i analizy dioksyn prowadzone są w znikomym 
zakresie ze względu na bardzo wysokie koszty. 

 
W 1976 roku w Zakładach Chemicznych w Seveso (Włochy) 

w wyniku wybuchu do atmosfery przedostało się kilka kilogramów 
trujących dioksyn. Pobliskie tereny zostały tak skaŜone, ze do dzisiaj 
nie nadają się do uprawy ani zamieszkania. 

W 1990 roku w Holandii w wyniku awarii spalarni smieci do 
atmosfery dostało się 620g dioksyn. Spowodowało to skaŜenie duŜej 
części kraju, a jedną z konsekwencji było zniszczenie mleka 
wyprodukowanego na tych terenach. 
 

Zrezygnujmy natychmiast ze spalania odpadów. 
Jego konsekwencje stanowią wielkie zagroŜenie dla 

naszego zdrowia i środowiska.    

 


