Warto wiedzieć…

II edycja konkursu ekologicznego pod hasłem:
„ZBIERAJ ELEKTROODPADY – CHROŃ ŚRODOWISKO”

Rzucona w lesie butelka plastikowa, rozłoŜy się w ziemi po 500 latach, guma
do Ŝucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.
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Jeden hektar lasu liściastego moŜe wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi
dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi.

I Tarnogórskie Święto Drzewa
Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, Ŝe w ciągu doby wycieka
około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu
dnia około 720 litrów wody, a rocznie - 260 m sześciennych wody.
Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew. Ponowny
przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie
sześciometrowej sosny.

Zakończyła się II edycja konkursu ekologicznego pod hasłem: „Zbieraj
elektroodpady – chroń środowisko”. Organizatorami konkursu byli Wydział
KaŜda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach wspólnie z
zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej Ŝarówki przez
firmami Remondis Elctrorecycling Sp. z o. o., Elektro-System S.A.
4 godziny.
Organizacja Odzysku ZuŜytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy
Konkurs polegał na zbiórce duŜych i małych zuŜytych sprzętów
wszystkich śmieci, ale zajmują duŜo miejsca, niemal 30% wszystkich elektrycznych i elektronicznych i był kierowany przede wszystkim do
odpadów. tarnogórskich placówek oświatowych, a za ich pośrednictwem do wszystkich
mieszkańców Tarnowskich Gór.
1 Litr zuŜytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie
Do konkursu zgłosiło się 8 placówek (SP5, SP9, SP10, SP13, PG1, PG3,
zanieczyścić 1 milion litrów wody.
PG4, P9), które zebrały łącznie 6011 kg elektroodpadów.
JeŜeli kaŜdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko
w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.
W Polsce rocznie zuŜywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które
moŜna powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy.
Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra
paliwa.

Laureatami konkursu zostały następujące placówki oświatowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5
III miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 3
które otrzymają cenne nagrody rzeczowe (telewizor, monitor
i mikroskopy szkolne)oraz dyplomy.

DRZEWO ROKU

Około 360 mln kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi zajmują morza
i oceany. Niestety człowiek wykorzystuje je często jak wysypisko śmieci,
niszcząc ogromną część zamieszkujących je roślin i zwierząt.
Metan, który powstaje w przewodach pokarmowych bydła i innych zwierząt
domowych dostaje się do atmosfery i przyczynia się do wzrostu temperatury
naszej planety.

W 2011 roku Tarnowskie Góry po raz pierwszy przystąpiły do
ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji „Święto Drzewa”. Akcja umoŜliwia
bezpośrednie i konkretne działania na rzecz środowiska i ochrony klimatu,
a związane z nią sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych
sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach włączył się w akcję poprzez
uroczyste posadzenie w dniu 02.11.2011r. przez Burmistrza Miasta i młodzieŜy
tarnogórskich placówek oświatowych 2 drzew na Placu Wolności
w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego.
Wszystkim uczestnikom akcji, którzy przynieśli min. 1kg makulatury, na
stoisku informacyjnym Urzędu Miejskiego rozdawano sadzonki drzew
i krzewów – łącznie 120szt.

CHWILA RELAKSU

Ocieplenie klimatu moŜe spowodować, Ŝe w 2050 r. tereny wokół wybrzeŜy
Wielkiej Brytanii znajdą się pod wodą.

Kasztan jadalny rosnący w ogrodzie plebanii Parafii Św. p.w. Św.
Mikołaja w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich, został zgłoszony do
udziału w II edycji konkursu Drzewo Roku.
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczno –
Kulturalne Klub Gaja i ma na celu zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym
Ŝyciu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska,
w którym Ŝyjemy oraz wyłonienie najwaŜniejszego, najciekawszego,
najbardziej lubianego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym
kraju. Wyniki konkursu będą znane w 2012 roku.

Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy bardziej agresywny od
dwutlenku węgla.
Obecnie w Polsce wytwarzamy ok. 13.5 mln ton odpadów komunalnych
rocznie, co daje średnio daje 350 kg na mieszkańca rocznie.
Codziennie kaŜde duŜe miasto w Polsce wysyła na składowisko 100
cięŜarówek z odpadami.
Około 2 miliony ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek
połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.
www.edukacja.net

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

Wesołych Świąt
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku

PROSIMY NIE KARMIĆ GOŁĘBI!!!
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 resztkami z
gospodarstw domowych: starym pieczywem, makaronem, ziemniakami,
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.
Niestety 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.
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.

PTASIE PYZY
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich Górach, wzorem lat
ubiegłych, zakupił i przekazał do tarnogórskich
placówek oświatowych zimowy pokarm dla
ptaków w postaci kul, tzw.: „ptasie pyzy”.
SłuŜą one dokarmianiu ptaków w okresie zimy.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2011r.
Organizatorem tegorocznej akcji,
która odbyła się w terminach 16, 19, 20
i 22.09.2011r., był Wydział Ochrony
Środowiska
Urzędu
Miejskiego
w Tarnowskich
Górach
wspólnie
z Zarządem Oddziału Powiatowego Ligi
Ochrony Przyrody w Tarnowskich Górach.
W akcji udział wzięło 2315 uczniów z tarnogórskich placówek
oświatowych oraz 50 Opiekunów (3 Przedszkola – Nr 6, 9 i 17; 8 Szkół
Podstawowych – Nr 3, 5; 9, 10, 11, 13, 15, 16; 4 Gimnazja – Nr 1, 2 i 5 oraz
w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym).
Uczestnicy objęli sprzątaniem tereny szkół i przyległe, Park Miejski przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Park Kunszt i Park w Reptach oraz lasy.
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, jak co roku, zakupił i wydał
uczestnikom rękawice i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz
sfinansował wywóz zebranych śmieci.
Po przeprowadzeniu akcji firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
odebrała 36m3 posegregowanych odpadów (papier, plastik i odpady
komunalne), a ponadto: metale (złom, puszki) i szkło. Zebranych śmieci było
znacznie mniej niŜ w latach ubiegłych, a wśród odebranych nie zauwaŜono
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co jest najprawdopodobniej
wynikiem trwającej obecnie II edycji konkursu na zbiórkę zsee.

-

Akcji sprzątania świata towarzyszyły:
oplakatowanie szkół plakatami otrzymanymi z Fundacji „Nasza Ziemia”;
wykonanie gazetek oraz kącików tematycznie związanych z segregacją
odpadów;
zorganizowanie apeli oraz akademii nt. konieczności sprzątania świata
i segregacji odpadów;
wykonywanie prac plastycznych o tematyce nawiązującej do hasła
tegorocznej akcji na potrzeby organizowanych konkursów;
przeprowadzenie pogadanek dot. prawidłowej segregacji oraz recyklingu;

V edycja konkursu pn.: „CHRONIMY KASZTANOWCE
– WALCZYMY ZE SZROTÓWKIEM”
Zakończyła się V edycja konkursu na wygrabianie liści
spod drzew kasztanowców pod hasłem: „Chronimy kasztanowce
– walczymy ze szrotówkiem”.
Celem konkursu było zaangaŜowanie dzieci i młodzieŜy
szkolnej w akcję ochrony drzew kasztanowca białego, rosnących
na terenie Tarnowskich Gór, przed ich szkodnikiem szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem
oraz
popularyzowanie
wiedzy
o aktualnym stanie drzew kasztanowców.
Do V edycji konkursu przystąpili uczniowie sześciu tarnogórskich
placówek oświatowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Szkoła
Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 13, Publiczne Gimnazjum nr 2 –
Sportowe, Publiczne Gimnazjum nr 3 oraz Publiczne Gimnazjum nr 5 – łącznie
ok. 80 osób, które objęły ochroną 68szt. kasztanowców.
Laureatami V edycji zostali:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 3 (260pkt),
II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (204pkt),
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13 (134pkt).
Nagrodą w konkursie był wyjazd zwycięzców do Egzotarium
w Sosnowcu. Wycieczki odbyły się w listopadzie br. Forma nagrody została
wybrana indywidualnie przez laureatów konkursu.

XII edycja konkursu kwiatowego
29 września 2011 roku
w siedzibie
Urzędu
Miejskiego
w Tarnowskich
Górach
przy
ul. Sienkiewicza 2 odbyło się
uroczyste podsumowanie XII edycji
konkursu kwiatowego.
Celem
konkursu
było
zachęcenie mieszkańców miasta oraz
przedsiębiorców, działających na
jego
terenie
do
ukwiecenia
balkonów, okien oraz kawiarenek
letnich.
Konkurs został przeprowadzony w 2 kategoriach: obiektów
indywidualnych, do której zgłoszono 18 obiektów oraz obiektów usługowo –
handlowych, do której zgłoszono 6 placówek.
Komisja konkursowa w skład której wchodzili pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz członek
Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście – Centrum, dokonała dwukrotnych
oględzin (6 lipca i 12 sierpnia) zgłoszonych do konkursu obiektów i po
podliczeniu przyznanych punktów wyłoniła zwycięzców.
W kategorii obiektów indywidualnych przyznano:
I miejsce - p. Irena BAJDAŁA
II miejsce - p. Janina MARCHEWKA
III miejsce - p. Zdzisława STASIAK i p. Kariona WIECZOREK
oraz wyróŜnienia:
p. GraŜyna FRELICH, p. Urszula RUKSZA, p. Wanda ŁOZIŃSKA
i p. Zofia MAREK
W kategorii obiektów usługowo-handlowych przyznano:
I miejsce - Gwarki 2000 s.c. Taco Mexicano z ul. Stalmacha 5
II miejsce – Restauracja Carnall z ul. Szymały 1
III miejsce - Restauracja Brick Krakowska 18 z ul. Krakowskiej 18
oraz wyróŜnienie dla:
P.P.H.U. Imbis Serwis z ul. Rynek 18/2

EKOKRAINA 2011 – EKO ARCHITEKTURA
W ramach kontynuacji tegorocznej edycji EkoKrainy, organizowanej
przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wspólnie z Tarnogórskim
Centrum Kultury, zorganizowano w TCK cykl mini wykładów poświęconych
modnej i głośnej ostatnio architekturze ekologicznej.
Zostało omówione zjawisko „eko-mody” i praktycznych zastosowań we
współczesnym budownictwie oraz projektowaniu wnętrz. Zaprezentowano
najciekawsze realizacje w tym zakresie, a takŜe inspiracje do nowych
rozwiązań we własnych domach czy mieszkaniach. Zajęcia prowadzili
architekci – wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
W ramach cyklu odbyły się wykłady o następującej tematyce:
09.12.2011r. – Architektura ekologiczna. Moda czy konieczność?
13.12.2011r. – Naturalne materiały budowlane – mit przeszłości i wizje
przyszłości.
16.12.2011r. – Aby zrównowaŜyć potrzeby człowieka i otoczenia – oblicza
ekoarchitektury.

