Zbiórka odpadów komunalnych niebezpiecznych
Sprzątanie świata - Polska 2011
Dokończenie ze str. 1

ZróŜnicowane (wiekowo i gatunkowo) lasy są najbogatszymi siedliskami pod względem ilości gatunków
zwierząt i roślin. w porównaniu z lasami produkcyjnymi (o jednolitej strukturze) znacznie róŜnią się warunkami
klimatycznymi i biologicznymi. Pozostawione kępy starodrzewu to siedliska bytowania róŜnych gatunków ptaków, w
szczególności tych, którym do schronienia niezbędna jest obecność dziuplastych drzew.
Martwe drewno w lesie (butwiejące drzewa i powalone pnie) zwiększa zatrzymywanie wody, zwiększa ilość
materii organicznej oraz poŜytecznych mikroorganizmów i owadów, często pełniących role regulacyjne w leśnej
biocenozie.
Aby prawidłowo chronić lasy naleŜy zabiegać zarówno o te najmniejsze zwierzęta i rośliny znajdujące się w
runie leśnym (poprzez zachowanie odpowiednich warunków), jak i o te najstarsze drzewa. Pozostawienie zróŜnicowanej
struktury i przemyślana ingerencja człowieka pozwalają na stworzenie wszystkim organizmom odpowiednich warunków
Ŝycia, w wyniku czego poprawia się zdrowotność całych kompleksów leśnych.
Nie traktujmy lasów przedmiotowo – weźmy pod uwagę, Ŝe są to miejsca tętniące Ŝyciem. Zachowując
czystość w lesie, ograniczając ilość dzikich wysypisk i odpadów stwarzających zagroŜenie – dbamy o to, aby zachować
naturalne warunki środowiskowe, zapewniające trwałość drzewostanów i ograniczające występowanie niebezpiecznych
sytuacji (np. poŜary). www.sprzatanie.naszaziemia.pl
Zapraszamy szkoły i inne placówki, firmy, organizacje pozarządowe, a takŜe osoby prywatne do włączenia się do
akcji. Razem zadbajmy o nieśmiecenie i pilnujmy, aby nie śmiecono.

Odpadami niebezpiecznymi nazywamy wszystkie odpady, które stanowią szczególne zagroŜenie dla zdrowia,
a nawet Ŝycia ludzi, jak równieŜ środowiska. Dlatego teŜ, ze względów bezpieczeństwa, nie powinny one być mieszane
razem z innymi odpadami, np. komunalnymi. W Tarnowskich Górach dwa razy w roku - w maju i w październiku,
w kaŜdej dzielnicy miasta jest przeprowadzana zbiórka odpadów komunalnych niebezpiecznych. W czasie trwania akcji
mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
• środki ochrony roślin
• przeterminowane leki i opakowania po zuŜytych lekarstwach
• termometry rtęciowe
• świetlówki i Ŝarówki energooszczędne
• baterie i akumulatory
• zuŜyte oleje silnikowe, smary i tłuszcze
• płyny hamulcowe
• płyny zapobiegające zamarzaniu
• rozpuszczalniki, farby, lakiery
• kleje, lepiszcze, Ŝywice zawierające substancje niebezpieczne
• opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony
roślin, farbami)
• kwasy, alkalia
• zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
W 2011r. zbiórka odpadów komunalnych niebezpiecznych odbyła się w dniach od 16 do 30 maja. Po raz
drugi zbiórka zostanie zorganizowana w dniach od 3 do 17 października 2011r. wg poniŜszego harmonogramu:

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych
Dokończenie ze str. 1

Jak otrzymać i prawidłowo rozliczyć dotację do budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego?
Krok 1. Właściciel/ współwłaściciel/uŜytkownik wieczysty bądź osoba fizyczna władająca nieruchomością na
podstawie umowy lub upowaŜnienia, składa wniosek o udzielenie dotacji (wzór dostępny w urzędzie i na stronie
internetowej urzędu) wraz ze wszystkimi opisanymi we wniosku załącznikami. Wnioski złoŜone do 15 listopada będą
rozpatrywane w danym roku kalendarzowym (do wyczerpania środków zabezpieczonych w budŜecie w danym roku),
natomiast złoŜone po 15 listopada oraz niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków, rozpatrywane będą w
następnym roku budŜetowym.
Krok 2. Kompletny wniosek zostanie zarejestrowany na liście wniosków o dotację, a pracownik Urzędu
Miejskiego dokona wyliczenia kwoty przysługującej dotacji. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany
o przyznanej kwocie dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacji.
Krok 3. W ustalonym terminie zostanie podpisana umowa o dotację, a następnie dotacja zostanie przelana na
konto Wnioskodawcy.
Krok 4. W ustalonym w umowie terminie, Wnioskodawca dostarczy do Urzędu Miejskiego dokumenty
niezbędne do rozliczenia otrzymanej dotacji tj. kopię umowy na odbiór ścieków oraz oświadczenie o likwidacji
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) – wzór oświadczenia dostępny będzie w Urzędzie Miejskim.
Z rozliczenia dotacji sporządzony zostanie protokół, którego kopię Wnioskodawca otrzyma pocztą.
Do wniosku o dotację naleŜy załączyć:
1. aktualny odpis Księgi Wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej (nie starszy niŜ 3 m-ce
od daty złoŜenia wniosku)
2. umowę lub upowaŜnienie do dysponowania nieruchomością w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest
właścicielem lub uŜytkownikiem wieczystym
3. oryginały rachunków lub faktur VAT obejmujących koszty kwalifikowane inwestycji.
4. protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, sporządzony przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.
5. mapę sytuacyjną z nakładką uzbrojenia terenu oraz mapy ewidencji gruntów i budynków, sporządzonych
przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, pokazujących usytuowanie nieruchomości oraz
wykonane lub przebudowane przyłącze.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach –
Wydział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 2, pok. 63, tel. 32 39 33 695.
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Eko-Gazetka
nr 2-3/2011
Sprzątanie świata - Polska 2011
18 edycja akcji „Sprzątania świata” w Polsce została
zaplanowana na 16-18 września 2011 roku i będzie
przebiegała pod hasłem „Lasy to Ŝycie – chrońmy je”.
Nawiązuje ono do Międzynarodowego Roku Lasów
ogłoszonego przez ONZ.
Lasy to zielone płuca świata – nie tylko wytwarzają tlen
i redukują poziom dwutlenku węgla, ale takŜe są doskonałym
filtrem dla zanieczyszczeń powietrza. Ich zwarte systemy
korze
korzeniowe ochraniają glebę i zatrzymują w niej ogromne ilości wody, która jest równocześnie oczyszczana ze
szkodliwych związków. Lasy magazynując wodę ograniczają ryzyko występowania powodzi oraz łagodzą klimat.
Znana jest równieŜ lecznicza funkcja lasów – mniejsza ilość bakterii na terenach leśnych i czyste powietrze są
doskonałą terapią dla osób mających problemy ze zdrowiem, w szczególności z drogami oddechowymi. Sam fakt
przebywania w lesie poprawia nasz nastrój, samopoczucie oraz dostarcza energii witalnej.
Dokończenie na str. 2

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach informuje, Ŝe zgodnie z Uchwałą
Nr X/125/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25.05.2011r.
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,. rozpoczął się nabór wniosków
o udzielenie dotacji. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu,
w zakładce „Ochrona Środowiska” oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2,
pok. 63. Dotację mogą otrzymać osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej, które wybudowały lub przebudowały przyłącze kanalizacyjne
w budynku stanowiącym ich własność lub posiadające prawo do dysponowania
nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby mieszkaniowe.
Dokończenie na str. 2

Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Tarnowskie Góry

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

Azbestem nazywamy włókniste materiały krzemianowe,
występujące w przyrodzie. Ze względu na swoje unikalne
właściwości techniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie,
ścieranie, elastyczność i odporność na działanie wysokiej
temperatury oraz czynników chemicznych i fizycznych, azbest
znalazł w przeszłości szerokie zastosowanie jako materiał
izolacyjny, ogniotrwały (koce gaśnicze) i budowlany (pokrycia
dachowe, płyty elewacyjne, rury wodno – kanalizacyjne). Obecnie
ze względu na chorobotwórcze działanie włókien azbestu, podjęto
działania w kierunku jego całkowitego wyeliminowania ze
środowiska.
Szkodliwość azbestu polega na przenikaniu uwolnionych
włókien do otoczenia, w wyniku łamania, kruszenia, cięcia i dalej
wraz z wdychanym powietrzem do organizmu człowieka.
Zalegający w górnych drogach oddechowych pył azbestowy moŜe
prowadzić do następujących chorób: pylicy azbestowej, raka płuc
i nowotworów międzybłoniaka opłucnej.
Dokończenie na str.3

„Chronimy kasztanowce – walczymy ze szrotówkiem”

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry
Dokończenie ze str. 1

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Ligi
Ochrony Przyrody w Tarnowskich Górach zapraszają wszystkich chętnych, głównie dzieci i młodzieŜ, do udziału
w kolejnym konkursie na wygrabianie liści spod drzew kasztanowców. Konkurs jest kierowany głównie do dzieci
i młodzieŜy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale równieŜ do wszystkich chętnych mieszkańców.
Osoby zainteresowane włączeniem się do akcji ochrony drzew kasztanowców, rosnących na terenie Tarnowskich Gór,
zapraszamy do udziału poprzez wygrabianie liści spod drzew znajdujących się w pobliŜu miejsca zamieszkania.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 2, pok. 70 lub pod numerem tel. 32 39 33 692.
Tegoroczna edycja konkursu jest ponownie realizowana w ramach kampanii ekologicznej pn.: „Chronimy
tarnogórskie kasztanowce”, wpisanej do Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2011
rok. Kampania ma na celu eliminowanie szkodnika kasztanowców za pomocą tylko naturalnych metod.
W ramach kampanii wiosną w Parku Miejskim oraz w Parku w Reptach na 180 drzewach kasztanowców rozwieszono
pułapki kominowe z dyspenserami feromonowymi do wyłapywania dorosłych osobników szrotówka. Jesienią spod tych
drzew przeprowadzone zostanie wygrabianie opadłych liści.
Na przełomie października i listopada 2011 roku zostanie zakupiony zimowy pokarm dla ptaków tzw. „ptasie pyzy”,
który wzorem lat ubiegłych zostanie przekazany do tarnogórskich placówek oświatowych celem zawieszenia na
drzewach w ogrodach szkół i przedszkoli.

II edycja konkursu pod hasłem: „Zbieraj elektroodpady – chroń środowisko”

Prawidłowa utylizacja azbestu polega na odpowiednio zabezpieczonym usuwaniu i składowaniu na składowisku
odpadów niebezpiecznych.
W związku z wprowadzeniem w Polsce ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku (t.j. Dz. U. Nr 3, poz. 20 z 2004r. z późn.
zm.) o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej 14 maja 2002 roku. Przyjęty w 2002 roku program został zastąpiony wieloletnim programem pn.: „Program
oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” wprowadzonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 roku
i zmienionym Uchwałą z dnia 15 marca 2010 roku, który jako główny cel utrzymuje całkowite oczyszczenie terytorium
kraju z azbestu do końca 2032 roku.
Na podstawie programu krajowego w 2006 roku opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla gminy Tarnowskie Góry”. Obecnie trwają prace nad aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest znajdujących się na terenie Tarnowskich Gór oraz opracowaniem nowego „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Tarnowskie Góry na lata 2011 – 2032” .
Wszystkie powyŜsze działania mają na celu uruchomienie w 2012 roku dotacji z budŜetu gminy dla osób fizycznych
na usuwanie i unieszkodliwianie posiadanych wyrobów zawierających azbest.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach –
Wydział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 2, pok. 70, tel. 32 39 33 692.

Konkurs ekologiczny 2011 pt.: „Oszczędzamy wodę – gra planszowa”
Organizatorem konkursu była Fundacja Veolia Woda z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 51.
Konkurs był skierowany do dzieci w wieku 8-11 lat, ze szkół z terenu gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie oraz
Woźniki. Zadanie polegało na wykonaniu projektu gry planszowej z prostą instrukcją zawierającą zasady gry oraz
ksiąŜeczki edukacyjnej.
Wykonana gra miała na celu pokazanie dzieciom i nauczenie ich prawidłowego postępowania z wodą i jej zuŜyciem
oraz wskazanie nieekologicznych nawyków, których powinni unikać.
Łącznie bawiło się 290 dzieci, które przygotowały 16 pomysłów na grę planszową. Laureatami konkursu zostali
uczniowie klasy Ib ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach, którzy otrzymali nagrodę pienięŜną
w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoce naukowe.

Wystawa plakatów ekologicznych
W punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 rozpoczęła się
wystawa plakatów ekologicznych. Autorami prac są uczestnicy II Sportowego Eko-Turnieju, który odbył się 10 czerwca
2011 roku w Tarnogórskim Centrum Kultury. Organizatorami zabawy był Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
wspólnie z firmą Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich
Górach oraz Tarnogórskim Centrum Kultury.
Plakaty powstały w oparciu o hasła wylosowane podczas jednej z konkurencji turniejowej. Wystawa potrwa do końca
września, ale w związku z ograniczoną powierzchnią ekspozycji plakaty będą cyklicznie zmieniane.
Organizatorami konkursu jest Elektro-System S.A. Organizacja Odzysku ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego REMONDIS ELEKTRORECYCLING Sp.z o.o. wspólnie z Urzędem Miejskim w Tarnowskich
Górach. Będzie on przeprowadzony w dniach 15.09.2011r. – 15.11.2011r. Jest skierowany do tarnogórskich placówek
oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a za ich pośrednictwem do wszystkich mieszkańców
miasta.
Idea konkursu polega na bezpłatnej zbiórce duŜych i małych zuŜytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.
Drobny sprzęt będzie zbierany przez dzieci i młodzieŜ w placówkach oświatowych, a wielkogabarytowy mieszkańcy
mogą oddawać do punktów zbiórki na Składowisku Odpadów w Tarnowskich Górach – Rybnej oraz siedzibie
Remondisu w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 1-3.
Oddany sprzęt będzie przeliczony na punkty, które trafią na konto danej placówki. RównieŜ mieszkańcy mają
moŜliwość przeliczenia swojego odpadu na punkty i dopisania ich na konto wskazanej przez siebie placówki oświatowej
z terenu miasta.
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody pienięŜne w wysokości: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł
i III miejsce – 500 zł.
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„XII edycja konkursu kwiatowego”
Zakończono XII edycję konkursu 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”.
Konkurs był przeprowadzony w okresie od 24 maja 2011r. do 25 sierpnia 2011r. i miał na celu wyłonienie
najładniej ukwieconego obiektu: balkonu, okna, placówki usługowo-handlowej, kawiarenki letniej w centrum miasta.
Do konkursu zgłoszono 18 obiektów w kategorii indywidualnej (2 okna, 15 balkonów i 1 przydomowy
ogródek) oraz 7 w kategorii obiektów usługowo – handlowych (6 kawiarenek letnich i 1 balkon).
Komisja konkursowa dokonała dwukrotnego przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu obiektów, po czym
podsumowano wyniki i wyłoniono zwycięzców.
Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursu odbędzie się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach pod koniec września 2011 roku.
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„Moje ulubione zwierzątko”
Dnia 10.05.2011r. w Przedszkolu Nr 2 przy ul. Gruzełki 17
w Tarnowskich Górach odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego
pn. „Moje ulubione zwierzątko” połączone z wręczeniem nagród. Konkurs
został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego LOP
w Tarnowskich Górach i Urząd Miejski w Tarnowskich Górach w ramach
realizacji Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na
2011r.
Konkurs był adresowany do dzieci z tarnogórskich przedszkoli, których
zadaniem było przygotowanie pracy zbiorowej w postaci albumu.
Udział w konkursie miał zainteresować dzieci zwierzętami oraz nauczyć racjonalnego stosunku do zwierząt. Do
konkursu zgłoszono 12 prac w postaci albumów z 10 tarnogórskich przedszkoli Nr 2,4,6,9,11,17,18,20,21,22.
Komisja konkursowa oceniająca prace miała nie lada problem, gdyŜ wszystkie albumy były bardzo dobrze,
estetyczne i ciekawie wykonane, zastosowano róŜne techniki, prace przedstawiały dzieci ze zwierzętami w róŜnych
sytuacjach, przez co kaŜda była niepowtarzalna i miała swój charakter. Dlatego komisja postanowiła uhonorować
wszystkie prace zgłoszone do konkursu.
Organizatorzy konkursu przygotowali i wręczyli nagrody w postaci dyplomów i gier przyrodniczych za
wszystkie prace konkursowe zgłoszone do konkursu oraz podziękowania dla nauczycielek-opiekunek artystycznych
prac konkursowych.
Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków z Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach, które
zaprezentowały piosenki o tematyce ekologicznej w interesujących układach choreograficznych.
Gościem uroczystości była przedstawicielka „Cichego Kąta”, która mówiła o znaczeniu kształtowania
prawidłowych postaw dzieci w kontaktach ze zwierzętami.

„Z piosenką ekologiczną – bliŜej przyrody”
Konkurs pod hasłem „Z piosenką ekologiczną bliŜej przyrody” miał na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieŜy
piosenek o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz kształtowanie emocjonalnego stosunku do otaczającej przyrody
i środowiska naturalnego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu piosenki konkursowej (solo lub w zespole)
o treści i wymowie ekologiczno-przyrodniczej, piosenki znanej lub piosenki z własnym tekstem do znanej melodii albo
piosenki własnego autorstwa.
Laureatami konkursu zostali: Szkoły podstawowe – klasy I-III:
kategoria soliści
kategoria zespoły
I miejsce
I miejsce
Natalia Dec – ze Szkoły Podstawowej nr 3
zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie:
Zofia Stasik, Marlena Chrząstek, Katarzyna Stanek
II miejsce
Dawid Dębski – ze Szkoły Podstawowej nr 15
Szkoły podstawowe – klasy IV-VI:
kategoria soliści
kategoria zespoły
I miejsce
I miejsce - równorzędne
Barbara Głogowska – ze Szkoły Podstawowej nr 9
zespół ze Szkoły Podstawowej nr 11 w składzie:
Aleksandra Gierczyńska, Patrycja Giera,
II miejsce – równorzędne
Zuzanna Rabsztyn, Oliwia Mazur
Wiktoria Cieślińska – ze Szkoły Podstawowej nr 9
Karolina Gonet - ze Szkoły Podstawowej nr 9
zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie:
Ruben Aczkiewicz, Anna Duda, Julia Duda,
III miejsce
Zuzanna Pietrzak, Karolina Marutchke, Natalia Brysz,
Natalia Mularczyk – ze Szkoły Podstawowej nr 9
Aleksandra Jerominek

II Sportowy Eko – Turniej
10 czerwca 2011 roku w Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich Górach odbył się „II Sportowy Eko-turniej”,
zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska”. Organizatorami zabawy byli: Urząd Miejski w
Tarnowskich Górach, Fundacja Veolia Woda, Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. oraz Tarnogórskie Centrum
Kultury.
W turnieju uczestniczyła młodzieŜ z 10 tarnogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. W zmaganiach
turniejowych brały udział trzyosobowe druŜyny, które miały do wykonania 9 zadań, w tym m.in.: eko-kalambury,
segregację odpadów, eko-puzzle, rzut butelką typu PET do celu, proces uzdatniania wody, eko-test, zgniatanie butelek na
czas i inne. Wszystkie druŜyny sprawnie poradziły sobie z poszczególnymi zadaniami, przy wykonywaniu których było
duŜo dobrej zabawy oraz niezapomniane emocje.
Laureaci turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach(publikacje ksiąŜkowe oraz komplety do badmintona).
Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pisemne podziękowania za udział oraz nagrody ufundowane przez organizatorów
– upominki w postaci kubków, eko-toreb, słodyczy). Wszyscy uczestnicy zmagań turniejowych otrzymali sportowe
koszulki z nadrukiem w formie logo Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry i napisem Sportowy
Eko-turniej.
Laureatami II Sportowego Eko-turnieju zostali:
I miejsce
druŜyna ze Szkoły Podstawowej nr 11 w składzie:
Michalina Cieśla, Karolina Maligłówka i Jarosław
Szewczyk
II miejsce
druŜyna z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w składzie:
Marta Lipińska, Julia Salinger i Wiktoria Turek
III miejsce
druŜyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w składzie:
Rafał Trzensimiech, Eryk Sopata i Dawid Banaś

„Mój ekologiczny dom – moje czyste środowisko”
Konkurs pod hasłem „Mój ekologiczny dom – moje czyste środowisko” miał na celu kształtowanie
świadomości ekologicznej młodzieŜy w tym zaleŜności stanu środowiska naturalnego od przestrzegania zasad
ekologicznych zachowań społeczeństwa. Konkurs przeprowadzono w 2 kategoriach: plakat o wymowie zgodnej z
hasłem konkursu oraz projekt techniczny jednorodzinnego domu mieszkalnego wraz z otoczeniem, którego uŜytkowanie
spełniałoby współczesne wymagania w zakresie ochrony środowiska.

kategoria plakat

Laureatami konkursu zostali:
kategoria projekt techniczny

I miejsce- równorzędne
Rafał Zuber – Publiczne Gimnazjum nr 1
Monika Zgodzaj – Szkoła Podstawowa nr 9

I miejsce
Agnieszka Zakrzewska – Publiczne Gimnazjum nr 3

II miejsce
Martyna Zyzik – Publiczne Gimnazjum nr 3

II miejsce- równorzędne
Sandra Gorzka – Publiczne Gimnazjum nr 3
Bartosz śegleń i Bartosz Nowak – Szkoła
Podstawowa nr 15

III miejsce – równorzędne
Agata Kujawa – Szkoła Podstawowa nr 3
Aleksandra Gierczyńska - Szkoła Podstawowa nr 11
WyróŜnienia:
Hanna Pietrucha – Szkoła Podstawowa nr 11
Igor Kowalik – Szkoła Podstawowa nr 9
Karolina Wodniok – Publiczne Gimnazjum nr 1
Emilia Amenda - Szkoła Podstawowa nr 11
Sabina Piecuch - Szkoła Podstawowa nr 5
Julia Wojtacha - Szkoła Podstawowa nr 3

III miejsce- równorzędne
Paulina Gowik i Zuzanna Gowik – Publiczne
Gimnazjum nr 1
Michał Kapała i Przemysłw Tymann - Szkoła
Podstawowa nr 15
WyróŜnienia:
Patrycja Hanke – Szkoła Podstawowa nr 6
Jan Wesołowski, Wiktoria Zawiślak – Sz. Podst. nr 3

Uroczyste podsumowanie obydwu konkursów, organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich Górach wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Tarnowskich
Górach, odbyło się 8 czerwca 2011 roku w Tarnogórskim Centrum Kultury. Laureaci obydwu konkursów otrzymali
pozycje ksiąŜkowe.
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