Warto wiedzieć…

DLA MAŁYCH I DUśYCH

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Eko-Gazetka
nr 3/2010

Odpowiedź na pytanie z nr 2/2010:
Z dniem 20 lipca 2010 roku nastąpiły zmiany w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220) dotyczące wycinki drzew i krzewów.
Zmiany zostały opublikowane w ustawie z dnia 21 maja 2010 r.
o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z dnia 5 lipca 2010r. Nr 119, poz. 804).
Najistotniejsze zmiany dotyczą wieku planowanych do usunięcia drzew
i krzewów. Zgodnie z nowelizacją ustawy nie jest wymagane
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, których wiek nie
przekroczył 10 lat.
Do wniosku na wycinkę, oprócz wymaganych dokumentów, naleŜy
takŜe dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub
krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Ponadto jeŜeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub
uŜytkownikiem wieczystym, do wniosku na wycinkę dołącza zgodę
właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew.
Szczegółowe informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz zmian
w ustawie moŜna uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pok. 70 lub
telefonicznie pod nr 32 39 33 691.

10 października – ŚWIĘTO DRZEWA
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja
realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska
i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października.
Sadzenie drzew aktywizuje róŜnorodne grupy do działań społecznych,
artystycznych i intelektualnych na rzecz edukacji o potrzebie
poszanowania wszelkich istniejących skupisk leśnych i parkowych, oraz
o wynikających z nich korzyści, zwłaszcza tych związanych
z ograniczeniem skutków globalnego ocieplenia.
Sadzenie drzew jest najprostszym – i moŜe by
najpowszechniejszym – sposobem zapobiegania zmianom klimatu.

Pomnikiem przyrody nieoŜywionej na terenie Tarnowskich Gór
jest „głaz narzutowy” znajdujący się w Parku Miejskim
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2010
CHROŃMY BIORÓśNORODNOŚĆ – SEGREGUJMY ODPADY

PYTANIE KONKURSOWE
Jak nazywa się szkodnik drzew kasztanowca białego
i co powoduje?
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. 32 39 33 692

Sprzątanie świata to nazwa międzynarodowej kampanii
odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września.
Jej celem, waŜniejszym niŜ usunięcie śmieci zalegających poza
miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost
świadomości ekologicznej społeczeństw.
Akcja "Sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz
pierwszy odbyła się tam w 1989r. Wówczas 40 tysięcy
mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów
portu. JuŜ rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię,
a liczba jej uczestników co roku wzrasta. W Australii akcja
odbywa się w marcu. Jej organizatorem jest organizacja
społeczna Clean up Australia.
W Polsce „Sprzątanie świata” przeprowadza się co roku,
począwszy od 1994r. Krajowym patronem i koordynatorem akcji
w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy
młodzieŜ szkolna, dzieci w wieku przedszkolnym, harcerze,
członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
Tegoroczna edycja akcji zostanie przeprowadzona w dniach
17-19 września 2010r. i będzie przebiegała pod hasłem
„Chrońmy bioróŜnorodność – segregujmy odpady”.
Zachęcamy wszystkich młodszych i starszych mieszkańców
miasta Tarnowskie Góry do włączenia się w akcję
i porządkowania terenów swoich posesji i okolic.
Dodatkowe informacje, a takŜe worki i rękawice moŜna uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pok. 70
(tel. 32 39 33 692).

IV edycja konkursu pn.: „Chronimy kasztanowce –
walczymy ze szrotówkiem”

Wzorem lat ubiegłych Organizatorami konkursu są Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz
Zarząd Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Tarnowskich
Górach.
Tegoroczna edycja jest realizowana w ramach kampanii
ekologicznej pn.: „Chronimy tarnogórskie kasztanowce”, wpisanej
do Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry
na 2010 rok. Kampania ma na celu eliminowanie szkodnika
kasztanowców za pomocą tylko naturalnych metod.
Dotychczas, w ramach kampanii, zakupiono zimowy pokarm
dla ptaków tzw. „ptasie pyzy”, który został przekazany do tarnogórskich
placówek oświatowych, celem zawieszenia na drzewach w ogrodach
szkół i przedszkoli. SłuŜył on m.in. dokarmianiu populacji sikorek, które
latem Ŝywią się szrotówkiem, przyczyniając się tym samym do
ograniczania jego liczby.
W Parku Miejskim oraz w Parku w Reptach na 180 drzewach
kasztanowców rozwieszono pułapki kominowe z dyspenserami
feromonowymi do wyłapywania larw szrotówka. Jesienią spod tych
drzew przeprowadzone zostanie wygrabianie opadłych liści.
Cyklicznie na stronie internetowej miasta umieszczane są
artykuły dot. ochrony drzew kasztanowców w naszym mieście oraz
prowadzonych na nich prac.
Obecnie w opracowaniu jest ulotka oraz prezentacja
nt. ochrony kasztanowców.
Po serii wykonanych działań nadeszła pora na kolejną edycję
konkursu na wygrabianie liści spod drzew kasztanowców, która została
zgłoszona do ogólnopolskiej akcji grabienia i utylizacji liści
kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka,
organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP, Fundację Nasza
Ziemia oraz Lasy Państwowe.
Konkurs jest kierowany głównie do dzieci i młodzieŜy ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich ochotników.
Wszystkie 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. 032 39 33 692.

Konkurs plastyczny: „Mój ulubiony zielony świat”
Wydział
Ochrony
Środowiska
Urzędu
Miejskiego
w Tarnowskich Górach wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego
Ligi Ochrony Przyrody w Tarnowskich Górach organizuje konkurs
plastyczny dla uczniów z klas I-IV ze szkół podstawowych pod hasłem:
„Mój ulubiony zielony świat”.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na otaczający
ich świat przyrody, zaobserwowanie jego piękna, budzenie poczucia
obowiązku dbałości o niego, utrzymywania w nim porządku i czystości
oraz pobudzenie twórczości artystycznej.

KaŜda szkoła biorąca udział w konkursie powinna wybrać w
drodze konkursu wewnętrznego po jednej pracy z kaŜdej klasy.
Prace konkursowe w formacie A4 naleŜy składać do siedziby
Zarządu Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Tarnowskich
Górach przy ul. Korczaka 4 (Szkoła Podstawowa nr 9), w terminie do
15 października 2010 r.

Eko-Kraina 2010

20 sierpnia 2010r. w Tarnogórskim Centrum Kultury, odbyła się
kolejna edycja zabawy dla dzieci pn.: „EKOKRAINA”, organizowanej w
ramach Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie
Góry na 2010 rok. Głównym załoŜeniem zabawy było wykorzystywanie
przedmiotów zarówno naturalnych i ekologicznych, jak równieŜ
recyklingowych.
Tegoroczna
akcja
została
zatytułowana
„WIELKA
PRZYGODA”, a jej podstawowym celem było stworzenie przez
uczestników wielkiej gry planszowej z ekologicznych materiałów (papier,
farby z naturalnymi barwnikami itp.)
W przerwie pomiędzy kolejnymi zabawami Organizatorzy
zorganizowali niespodziankę w formie przedstawienia pn.: „STATEK
PIRACKI” oraz pogadanki nt. prawidłowej segregacji odpadów i sposobów
ograniczania zuŜycia wody. Ponadto dla wszystkich uczestników
przewidziano wiele atrakcji i poczęstunek.

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego
„Zbieraj elektroodpady – chroń środowisko”

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
27.09.2010r.

10.00 – 18.00

28.09.2010r.

10.00 – 18.00

29.09.2010r.

10.00 – 18.00

30.09.2010r.

10.00 – 18.00

01.10.2010r.

10.00 – 18.00

04.10.2010r.

10.00 – 18.00

05.10.2010r.

10.00 – 18.00

06.10.2010r.

10.00 – 18.00

07.10.2010r.

10.00 – 18.00

08.10.2010r.

10.00 – 18.00

11.10.2010r.

10.00 – 18.00

Podczas zbiórki przyjmowane będą następujące odpady:

Do konkursu przystąpiło 8 tarnogórskich placówek oświatowych, które
łącznie zebrały 8,859 ton elektroodpadów.
Laureatami konkursu zostały następujące placówki oświatowe:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 3
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9
III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród
przez Organizatorów odbędzie się 17.09.2010 roku w tarnogórskim
Ratuszu.












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

