Warto wiedzieć…

NIE PAL ŚMIECI…

ROK 2011 – MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM LASÓW
Na 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego
w 2006 roku ONZ ustanowiła rok 2011
Międzynarodowym Rokiem Lasów, a jego
główne hasło brzmi „Lasy dla Ludzi”.
Przyświeca mu cel poszerzenia wiedzy
o zagroŜeniach, ochronie, i rozwoju lasów
oraz o zróŜnicowanym zarządzaniu nimi.
W tym celu Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała wszystkie
państwa, organizacje rządowe, pozarządowe, sektor prywatny oraz inne
podmioty do zaangaŜowania się na rzecz lasów.
Znaczenie lasów jest nie do przecenienia dla człowieka. Las jest
źródłem poŜywienia, czystej wody, lekarstw, stanowi schronienie dla
ludzi i zwierząt, dostarcza drewna niezbędnego dla niemal kaŜdej gałęzi
przemysłu. Jest równocześnie podstawą róŜnorodności biologicznej,
utrzymuje stabilność klimatu i całego środowiska. Dlatego tak waŜne
jest uchronienie lasów przed dalszą rabunkową wycinką i degradacją.
W wielu rejonach świata prowadzone jest ciągłe wylesianie
spowodowane potrzebom rozszerzania terenów pod uprawę lub
hodowlę zwierząt oraz pozyskiwaniem nadmiernej ilości drewna dla
budownictwa i przemysłu. Generowane dzięki temu znaczne zyski
materialne nigdy nie zrekompensują strat w obrębie środowiska i ich
konsekwencji: powodzi, erozji gruntu, susz czy utraty terenów będących
naturalnymi siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt
a w konsekwencji ich wymieranie.
www.eko-samorzadowiec.pl
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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 domowych, kotłach,
ogniskach, na działkach, w ogrodach i na polach jest szkodliwe dla
zdrowia i środowiska.
W czasie spalania śmieci emitujemy do atmosfery:
•
pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla
zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami cięŜkimi,
•
tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
•
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.
Powstają one głównie w procesie spalania tworzyw sztucznych,
opakowań plastikowych, folii, wyrobów ze skóry, gumy i innych.
Zanieczyszczają one otaczające nas środowisko i przedostają się do
naszego organizmu poprzez spoŜywanie skaŜonej Ŝywności oraz
oddychanie. Związki te kumulują się w organizmie ludzkim
i destabilizują całą gospodarkę hormonalną.
W związku z coraz większą ilością spalanych w gospodarstwach
domowych śmieci, obserwuje się wzrastającą ilość pacjentów chorych
na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry czy alergie
pokarmowe. Zdarzają się równieŜ przypadki chorób nowotworowych,
często występujących juŜ u dzieci.
Oprócz skutków zdrowotnych, nielegalne spalanie odpadów moŜe
skutkować karami finansowymi. I tak np. za palenie śmieci straŜnicy
StraŜy Miejskiej mogą nałoŜyć mandat w wysokości 100 zł, a dla
najbardziej zagorzałych palaczy śmieci sprawa moŜe skończyć się
w Sądzie, który moŜe ukarać grzywną do 5000 zł.
Palenie śmieci moŜe być takŜe przyczyną uszkodzeń systemów
spalinowych. W czasie spalania dochodzi do osadzania się w kominach
sadzy. MoŜe to spowodować zapłon przy bardzo wysokiej
temperaturze, prowadzący do pękania ścian kominów, które później
bardzo często jest przyczyną zaczadzenia.
W artykule wykorzystano materiały Fundacji Ekologicznej Arka –
www.fundacjaarka.pl
Kwartalnik wydawany przez:
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 2
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39 33 692

WYCINKA DRZEW W MIEŚCIE

DuŜe drzewa wpisały się w krajobraz miast oraz wsi i są najczęściej
spotykane na skwerach, w parkach, przy drogach. Ich występowanie
w aglomeracjach nie pozostaje bez znaczenia. Oprócz względów
estetycznych spełniają bardzo poŜyteczną rolę. Poprzez pochłanianie
dwutlenku węgla oczyszczają powietrze ze szkodliwych gazów i pyłów.
Chronią przed hałasem i wiatrem. Magazynują wodę, przez co regulują
gospodarkę wodami opadowymi. Latem zapewniają cień, a zimą tworzą
ścianę przeciwśnieŜną, uniemoŜliwiając tym samym przemieszczanie
się zasp.
Upływ czasu oraz trudne miejskie warunki sprawiają, Ŝe często mimo
naleŜytej dbałości, drzewa szybciej się starzeją i powoli zamierają,
przez co mogą stwarzać zagroŜenie dla Ŝycia i mienia. Na terenie
naszego miasta kaŜdego roku wykonuje się przegląd drzewostanu,
ocenia jego stan zdrowotny i planuje zabiegi pielęgnacyjne.
W szczególnych sytuacjach korzysta się z pomocy dendrologa. Taka
procedura została zastosowana w przypadku drzew na Placu Wolności
w Tarnowskich Górach.
Ocena dendrologiczna wykonana dla dwóch rosnących tam drzew
wykazała, Ŝe są one w słabej kondycji fizjologicznej zmierzającej do
zamierania. Świadczą o tym m.in. duŜe zdrobnienie liści oraz silna
aŜurowość
korony.
Dzięki
wykonanym
przez
dendrologa
specjalistycznym badaniom, stwierdzono równieŜ ubytki wewnętrzne
w juŜ znacznie uszkodzonych pniach. W jednym z drzew wykryto
martwicę ½ obwodu pnia, którą dodatkowo potwierdza pojawienie się
w jego odziomkowej części owocników saprofitycznego grzyba –
„powłocznica popielata” (Peniophora cinerea). Ponadto, aby zapewnić
prawidłowy poziom
bezpieczeństwa
omawianego
przypadku,
naleŜałoby zredukować drzewo o 6m – czyli usunąć niemal całą koronę.
Po takim zabiegu zostałby tylko schorowany pień, który i tak ni
stanowiłby naleŜytego komfortu bezpieczeństwa.
Zły stan zdrowotny obydwu drzew oraz istniejące zagroŜenie
zadecydowały o konieczności ich usunięcia. Starosta Tarnogórski wydał
zezwolenie na wycinkę, która zostanie wykonana w bieŜącym roku.
Ponadto w 2011 roku Gmina Tarnowskie Góry będzie prowadziła
wycinkę drzew stwarzających zagroŜenie przy Obwodnicy, przy
ul. Strzeleckiej oraz w Parku Miejskim. W zamian Gmina Tarnowskie
Góry została zobowiązana do rekompensaty strat, jakie poniesie
środowisko w wyniku przedmiotowego usunięcia, poprzez nasadzenie
nowych drzew krzewów.

KASZTAN JADALNY JUNIOR W REPTACH ŚLĄSKICH
W ogrodzie plebanii Rzymsko –Katolickiej Parafii
pw. Św. Mikołaja w Reptach Starych rośnie potęŜne
drzewo gatunku kasztan jadalny (Castanea sativa).
Jest on jednym z najstarszych drzew tego gatunku
nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowej.
Jego wiek szacuje się na 400-450 lat.
Prawdopodobnie został wyhodowany z nasion
przywiezionych
z
Włoch
przez
jednego
z proboszczów tutejszej parafii.
21 maja 1960r. na podstawie orzeczenia nr 186 Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, wznowionego 2 sierpnia
2006r. Rozporządzeniem Nr 46/06 Wojewody Śląskiego drzewo
otrzymało status pomnika przyrody.
W październiku 2001r. w sąsiedztwie dostojnego,
pomnikowego
kasztana
jadalnego
zostało
posadzone młode drzewo kasztana jadalnego,
prawdopodobnie sprowadzone z zagranicy. Drzewo
to jako symbol pokoju zostało uroczyście
posadzone po tragedii World Trade Center wraz
z aktem erekcyjnym umieszczonym w kapsule
czasu i wkopanym pod korzeń drzewa.
W uroczystości brała udział młodzieŜ z tarnogórskich szkół,
proboszczowie okolicznych parafii, przedstawiciele organizacji
ekologicznych i administracji samorządowej. Uroczystość sadzenia
drzewa poprzedziła msza w intencji ofiar katastrofy odprawiona w
ościele Św. Mikołaja podczas której homilię nt. pokoju wygłosił
ks. Gustaw Klapuch. Inicjatorem akcji był dr Leopold Kobierski.
W 2010 roku na pniu młodego kasztana
zaobserwowano rozległe zrakowacenie
oraz zamieranie szczytowych części
korony. W celu POTKANIE określenia
stanu zdrowotnego młodego kasztana
jadalnego Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu
Miejskiego
w Tarnowskich
Górach zlecił wykonanie ekspertyzy
dendrologicznej.
Wykonana ocena potwierdziła zły stan fitosanitarny młodego kasztana,
który jest powodem jego zamierania. Dodatkowo stwierdzono, Ŝe chory
młody kasztan stanowi zagroŜenie dla rosnącego opodal wiekowego,
pomnikowego kasztana jadalnego. Dlatego teŜ ze względów
sanitarnych zalecono wykarczowanie drzewa oraz spalenie całości
materiału roślinnego. W opinii zasugerowano równieŜ, aby w przypadku
sadzenia nowego potomka drzewa pomnikowego zadbać o jego
pochodzenie, tzn. najlepiej wyhodować go z nasion lub ze zrzezów
(sztobrów) drzewa rodzicielskiego. W związku z tym w najbliŜszym
sezonie wegetacyjnym zostaną podjęte próby wyhodowania potomka
pomnikowego kasztana jadalnego.

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
GMINY TARNOWSKIE GÓRY

Zespół ds. Wieloletniego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy
Tarnowskie Góry, powołany Postanowieniem Nr 107/2011 Burmistrza
Miasta Tarnowskie Góry z dnia 03.02.2011r. przedłoŜył sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy
Tarnowskie Góry, które zostało zatwierdzone przez Burmistrza Miasta.
W/w Zespół opracował równieŜ Roczny Program Edukacji Ekologicznej
Gminy Tarnowskie Góry na 2011 rok, zatwierdzony Postanowieniem
Nr 110/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 03.02.2011r.
W programie na 2011 rok zaplanowano wiele zadań o charakterze
edukacyjno-ekologicznym zarówno dla dzieci i młodzieŜy, jak
i dorosłych mieszkańców Tarnowskich Gór. Wszystkich chętnych
zapraszamy do zapoznania się z programem na stronie internetowej
miasta www.tarnowskiegory.pl w zakładce Ochrona Środowiska
/Dokumenty.
V EDYCJA KONKURSU POD HASŁEM:
„ZBIERAMY ZUśYTE BATERIE – CHRONIMY ŚRODOWISKO”
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wspólnie z firmą Remondis
Tarnowskie Góry Sp. z o.o. juŜ po raz piąty ogłasza konkurs na zbiórkę
zuŜytych baterii.
Konkurs jest adresowany do uczniów tarnogórskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Polega na zbiórce zuŜytych baterii –
jako odpadu niebezpiecznego, do specjalnych 120 litrowych
pojemników zakupionych i ustawionych w 2007r. przez Firmę
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. na terenie miejskich placówek
oświatowych.
Zwycięzcą konkursu zostanie szkoła, która w ciągu trwania konkursu
(07.02.2011r.- 30.11.2011r.) zbierze najwięcej wagowo baterii
w przeliczeniu na jednego ucznia.
Wzorem lat ubiegłych na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe
w postaci laptopa oraz cyfrowych aparatów fotograficznych.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie poprzez
zgłoszenie się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Tarnowskich Górach w terminie do dnia 28.02.2011r.

II SPORTOWY EKO-TURNIEJ
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach przygotowuje się do zorganizowania II Sportowego EkoTurnieju 10 czerwca 2011 roku w Parku Miejskim.
Po raz pierwszy turniej został zorganizowany w 2010 roku w Parku
Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach, z okazji
Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska.
Współorganizatorami I Sportowego Eko-Turnieju był Urząd Miejski
w Tarnowskich Górach oraz Veolia Woda – Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Tarnowskie Góry Sp. z o.o. i Firma Remondis
Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Do udziału w zabawie zapraszamy 3 osobowe reprezentacje szkół
podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjalnych. Ze względów formalnych
prosimy o wstępną deklarację uczestnictwa do 04.03.2011r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DLA ROLNIKÓW
3 lutego 2011 roku w siedzibie
Urzędu
Miejskiego
przy
ul. Sienkiewicza 2, odbyło się
spotkanie
informacyjnoszkoleniowe, skierowane do
rolników z terenu miasta,.
Organizatorami spotkania był
Urząd Miejski w Tarnowskich
Górach oraz Powiatowy Zespół
Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego
w Tarnowskich
Górach.
W szkoleniu udział wzięło 37 osób. Tematyka spotkania obejmowała
aktualne zagadnienia rolnicze, które dotyczyły m.in.: zasad wzajemnej
zgodności w rolnictwie, usług doradczych oraz programów rolnośrodowiskowych, postępowania z powstającymi w gospodarstwie
odpadami, obowiązkowego ubezpieczenia w rolnictwie, pobierania prób
glebowych, bieŜących tematów weterynaryjnych, systemu identyfikacji
i rejestracji zwierząt oraz zasad stosowania środków ochrony roślin.
Poszczególne tematy omawiali zaproszeni goście z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Tarnowskich Górach, Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Gliwicach, ARiMR – Biuro Powiatowe w Nakle Śl., Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Oddział w Lublińcu,
Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz przedstawiciele Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
IV EDYCJA KONKURSU POD HASŁEM:
„ZBIERAMY ZUśYTE BATERIE – CHRONIMY ŚRODOWISKO”
4 lutego 2011 roku w Urzędzie
Miejskim przy ul. Sienkiewicza
2 podsumowano IV edycję
konkursu na zbiórkę zuŜytych
baterii.
Organizatorem
był
Urząd Miejski w Tarnowskich
Górach oraz firma Remondis
Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Do konkursu zgłosiło się
11 tarnogórskich szkół, w tym 2
gimnazjalne i 9 podstawowych.
Łącznie w czasie trwania konkursu ze szkół odebrano 1503,50 kg
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, w II edycji 822kg przez 9 szkół,
a w III edycji 1897,05 kg przez 13 szkół.
Laureatami IV edycji konkursu zostali:
I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach,
II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowskich Górach,
III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowskich Górach,
którzy otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe: za I miejsce –
laptop zakupiony przez firmę REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o.,
a za II i III miejsce – cyfrowe aparaty fotograficzne zakupione przez
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

