Warto wiedzieć…

DLA MAŁYCH I DUśYCH

Eko-Gazetka
nr 2/2010
PROSIMY NIE KARMIĆ GOŁĘBI!!!

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej
w 1972 r. i obchodzony jest corocznie 5 czerwca dla
przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących
zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym
otaczającego świata.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100
krajów. Polska znajduje się wśród nich od 17 lat, a obchody co
roku odbywają się w innym województwie.
Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2010r.,
w ramach
realizacji
Rocznego
Programu
Edukacji
Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2010 rok, Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach planuje zorganizowanie 11 czerwca 2010 roku, na
terenie
Parku
Miejskiego
przy
ul. Wyszyńskiego,
„Sportowego Eko-turnieju”. Szczegóły zostaną niebawem
opublikowane na stronie internetowej miasta oraz rozesłane do
tarnogórskich placówek oświatowych.

Odpowiedź na pytanie z nr 1/2010:
Obszar Natura 2000 na terenie Tarnowskich Gór to Podziemia
Tarnogórsko-Bytomskie, w których znajduje się drugie co do
wielkości w Polsce zimowisko nietoperzy.

PYTANIE KONKURSOWE
Co na terenie Tarnowskich Gór stanowi pomnik przyrody
nieoŜywionej i gdzie się znajduje?

A juŜ wkrótce - 15 maja - Święto polskiej
niezapominajki przypominające o szacunku jaki
powinniśmy Ŝywić dla przyrody

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 niespodzianki.

Kwartalnik wydawany przez:
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 2
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 032 39 33 692

Ptaki Ŝyją w otoczeniu ludzi od zawsze. Umilają im Ŝycie swoim
wyglądem i śpiewem. Niestety bywa i tak, Ŝe zbyt duŜa ich populacja
stanowi zagroŜenie dla egzystencji człowieka.
Mieszkańcy miast najbardziej upodobali sobie gołębie,
często dokarmiając je pozostałościami z gospodarstw domowych:
starym pieczywem, makaronem, resztkami ziemniaków, paluszkami,
itp.
W Tarnowskich Górach dokarmianie gołębi wpisało się juŜ
w codzienny krajobraz miasta. Szczególne nasilenie tego zjawiska
obserwuje się na Rynku, Placu Wolności oraz skwerze przy Hali
Targowej.
W przypadku gołębi dokarmianie, a tym samym oswajanie
z człowiekiem powoduje niekontrolowany wzrost ich liczebności.
W zagęszczonej populacji dochodzi do łatwego rozprzestrzeniania się
chorób, nienaturalnych zachowań czy deformacji kończyn. Trzeba
wspomnieć, Ŝe nawet pośredni kontakt z osłabionymi bądź chorymi
gołębiami a w szczególności z ich wydzielinami, odchodami i
pasoŜytami moŜe prowadzić do powstania u ludzi wielu alergii,
chorób, a w skrajnych przypadkach śmierci.
Ponadto warto nadmienić, Ŝe blisko 60 chorób zakaźnych
powiązanych jest właśnie z ptakami. Do najwaŜniejszych naleŜą:
histoplazmoza, grzybica, kryptokokoza, wirusowe zapalenie opon
mózgowych oraz salmonelloza.
Dostarczanie łatwego poŜywienia powoduje, Ŝe ptaki nie
szukają juŜ niczego same, Ŝerując jedynie na tym co dostaną. Warto
dodać, Ŝe resztki domowego jedzenia nie są odpowiednim pokarmem
dla ptaków, gdyŜ mogą się przyczynić do powaŜnych chorób ich
układu pokarmowego, a nawet śmierci.
Troska ludzi o byt gołębi sprawia, Ŝe zagroŜenia
powodowane przez te ptaki schodzą na dalszy plan. NaleŜy jednak
pamiętać o tym, Ŝe gołębie miejskie są Ŝywicielami i nosicielami
niebezpiecznych dla człowieka pasoŜytów a pozostawione przez nie
resztki jedzenia są wspaniałą poŜywką dla gryzoni, np. szczurów.
Dokończenie na str. 2

Dokończenie ze str. 1

PROSIMY NIE KARMIĆ GOŁĘBI!!!
Kolejny aspekt tej sprawy dotyczy miejsc, w których
występuje dokarmianie gołębi. Nie trzeba bowiem nikogo
przekonywać, Ŝe zbyt duŜa liczba tych wszędobylskich ptaków, to
obniŜenie estetyki, jak równieŜ powaŜne straty ekonomiczne, będące
następstwem konieczności czyszczenia/odnawiania elewacji zarówno
budynków uŜyteczności publicznej, jak i zabytków, czy obiektów
sakralnych oraz oczyszczania miasta. Aktualnie stanowi to powaŜny
problem wielu miast.
O ile w stosunku do ptaków nie moŜna wyciągnąć Ŝadnych
konsekwencji, to pod adresem ludzi moŜna kierować prośby
i stosować kary.
Rozrzucanie jakichkolwiek odpadów, w tym jedzenia,
w miejscach publicznych jest zanieczyszczaniem środowiska a zatem
stanowi łamanie przepisów porządkowych. Podstawą do
podejmowania interwencji przez odpowiednie słuŜby jest kodeks
wykroczeń, w myśl którego, zgodnie z art. 145 zakazuje się
zaśmiecania i zanieczyszczania terenów publicznych pod karą
nagany lub grzywny.
Apelujemy zatem o rozwagę i powstrzymywanie
się od dokarmiania gołębi, mając na uwadze najwaŜniejsze dobro, tzn.
nasze zdrowie, a takŜe czysty wygląd naszego miasta oraz uchronienie
tarnogórskich zabytków od zniszczenia.

Laureaci konkursu na hasło/slogan reklamowy Programu
Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry

Uczymy kochać świat!
Zwycięzcą konkursu został:
Marcin SEDLACZEK z VI klasy Szkoły Podstawowej nr 3.

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIEBEZPIECZNYCH
Lokalizacja punktu w dzielnicy
Lasowice
plac przy ul. Siewierskiej
Sowice
skwer przy ul. 22 stycznia,
obok KrzyŜa
Bobrowniki Śl. – Piekary Rudne
skwer przy ul. Głównej,
obok Poczty
Osada Jana
parking u zbiegu Al. Kwiatów
i ul. Fiołków, obok przystanku
autobusowego linii Nr 1
Strzybnica
parking przy ul. Strzybnickiej,
pomiędzy śłobkiem a Pocztą
Pniowiec
skwer u zbiegu ul. OkręŜnej
i ul. Jagodowej
Stare Tarnowice
u zbiegu ul. Niedziałkowskiego
i ul. Repeckiej
Repty Śląskie
parking przy ul. Witosa 61,
obok Ośrodka Zdrowia
Opatowice
plac przy ul. Pastuszki,
obok Świetlicy
Rybna
na terenie Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego, przy
ul. Powst. Warszawskich 42
Śródmieście – Centrum
parking za Tarnogórskim Centrum
Kultury przy ul. Sobieskiego

Terminy zbiórki
Data
Godzina
17.05.2010r.

10.00 – 18.00

18.05.2010r.

10.00 – 18.00

19.05.2010r.

10.00 – 18.00

Czas trwania: 15.04. – 15.06.2010 rok
20.05.2010r.

10.00 – 18.00

21.05.2010r.

10.00 – 18.00

24.05.2010r.

10.00 – 18.00

25.05.2010r.

10.00 – 18.00

26.05.2010r.

10.00 – 18.00

27.05.2010r.

10.00 – 18.00

28.05.2010r.

10.00 – 18.00

31.05.2010r.

10.00 – 18.00

Podczas zbiórki przyjmowane będą następujące odpady:

Wyróżnienia otrzymali:
Julia PAŁUCHOWSKA z kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 11
Dariusz NIEDBAŁA z kl. IVc ze Szkoły Podstawowej nr 15
Aleksandra TWARDOCH z kl. VIa ze Szkoły Podstawowej nr 10







Konkurs był organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich Górach i adresowany do uczniów klas IV-VI ze
szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych z terenumiasta.
Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu krótkiego hasła/sloganu
reklamowego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry
o charakterze ekologicznym.







„Zbieraj elektroodpady – chroń środowisko”

przeterminowane, nieuŜyteczne lekarstwa
termometry rtęciowe
świetlówki energooszczędne, lampy fluoroscencyjne
środki ochrony roślin wraz z opakowaniami
farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze, kleje, lepiszcza,
Ŝywice wraz z opakowaniami
baterie, akumulatory
płyny hamulcowe, płyny zapobiegające zamarzaniu
zuŜyte oleje silnikowe, smary, tłuszcze
odczynniki chemiczne
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Organizatorami konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich Górach wspólnie z Remondis Tarnowskie
Góry Sp. z o.o., Remondis Electrorecycling Sp. z o.o., Elektro-System
S.A. Organizacja Odzysku ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego oraz Synergis Electrorecycling S.A.
Konkurs polega na bezpłatnej zbiórce duŜych i małych
zuŜytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych i jest kierowany
przede wszystkim do tarnogórskich placówek oświatowych, a za ich
pośrednictwem do wszystkich mieszkańców Tarnowskich Gór. Sprzęt
moŜe być oddawany dwojako:
- drobny przez uczniów do specjalnych pojemników ustawionych
przez Remondis Elctrorecycling na terenie placówki oświatowej,
- wielkogabarytowy przez mieszkańców do punktów zbiórki na
terenie Tarnowskich Gór, wyznaczonych przez Regulamin
konkursu.
KaŜdy mieszkaniec oddający zuŜyty sprzęt, ma moŜliwość
przeliczenia swojego „odpadu” na punkty i dopisania ich do jednej ze
szkół zgłoszonej do konkursu.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Wydziale Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy
ul. Sienkiewicza 2, pok. 70 lub telefonicznie pod nr 032 39 33 692.

Już wkrótce !!!
XI edycja konkursu o nagrodę
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
na „Najładniej ukwiecony balkon, okno, placówkę usługowo-handlową,
kawiarenkę letnią w centrum Tarnowskich Gór na obszarze
wyznaczonym ulicami: Bytomską, Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Pokoju, Styczyńskiego, Powstańców Śląskich, Opolską, Teofila Królika,
Staropolską, Legionów”

Zapraszamy do udziału

