Ludzie kultury
Anna Krztoń, Wojciech Betkiewicz, Krzysztof Miller oraz
Adam Szeliga to tegoroczni laureaci nagrody burmistrza w
dziedzinie kultury. Wyróżnienia
wręczone zostały podczas spotkania animatorów i twórców
kultury w Tarnogórskim Centrum Kultury.

Puchary dla zwycięzców
1098 uczestników, 18 szkół,
4 miasta, 5 gmin i 14 turniejów
sportowych rozegranych w 7 kategoriach to II Mistrzostwa Gimnazjów o Puchar Burmistrzów
i Wójtów Powiatu Tarnogórskiego w ujęciu statystycznym. Trwające niemal cały rok mistrzostwa
zakończył grudniowy turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców,
a uroczyste podsumowanie Gimnazjady odbyło się 16 lutego w
Urzędzie Miejskim w Tarnowskich
Górach.
Rywalizacja obejmowała szereg
dyscyplin sportowych. Uczestnicy
konkurowali w turnieju szachowym,
zawodach pływackich, biegach przełajowych, tenisie stołowym, koszykówce, siatkówce i piłce nożnej halowej.
Wyniki rozgrywek na bieżąco
prezentowane były na stronie internetowej Gimnazjady, pod adresem:
http://gimnazjada.tarnowskiegory.
pl/. Najwięcej zwycięstw, bo aż pięć
odniosło Gimnazjum nr 2 Sportowe.
Trzykrotnie na najwyższym podium

stawały dziewczęta (pływanie, koszykówka i tenis stołowy) oraz dwukrotnie chłopcy (koszykówka i tenis
stołowy).
Trzykrotnie tryumfowało Gimnazjum ze Świerklańca, które na

swoim koncie ma zwycięstwo chłopców w siatkówce oraz najlepsze wyniki w obu kategoriach (chłopców i
dziewcząt) w biegach przełajowych.
W piłce nożnej bezkonkurencyjne było Gimnazjum z Ożarowic, któ-

Anna Krztoń została wyróżniona
za realizacje plastyczne oraz publicystyczne w dziedzinie sztuki,
Wojciech Betkiewicz za zaangażowanie w promocję lokalnych artystów plastyków oraz młodzieży
tarnogórskiej szkoły plastycznej,
Krzysztof Miller za osiągnięcia
w dziedzinie fotografii i filmu oraz
Adam Szeliga dyrygent tarnogórskich chórów: Canzona i Nowowiejski, za rozwijanie amatorskiego ruchu śpiewaczego.
Wnioski o nagrodę złożyły Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki, Tarnogórskie Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Instytut Tarnogórski i Muzeum
oraz Okręg Tarnogórski Śląskiego
Związku Chórów i Orkiestr. Zgodnie z regulaminem wnioski mogą

składać instytucje kultury, organizacje pozarządowe bądź grupy
osób z danego środowiska twórczego. Wnioskodawcami mogą
być również: Wydział Promocji
i Kultury UM oraz komisja Rady
Miejskiej.
Spotkanie było okazją do obejrzenia postępu prac remontowych
w sali widowiskowej, zwiedzenia sali kinowej DKF „Olbrzym”,
wystawy fotograficznej DREAMS
w Galerii Przy TCK. Zainteresowani mogli także obejrzeć pokaz
relaksacyjny w technologii Full
HD oraz zapis spektaklu „Nosferatu”. Gościom zaprezentował się
Tarnogórski Big Band prowadzony przez Grzegorza Waloszczyka,
zaś Zespół Tańca Nowoczesnego
Tess przedstawił fragment programu przygotowanego specjalnie
na występy w Japonii, do której
udaje się w marcu. Gwiazdą wieczoru był zespół Me, Myself and I
z Wrocławia. Goście gorącymi
oklaskami podziękowali wykonawcom za spontaniczność, improwizację i niesamowitą żywiołowość w tworzeniu kompozycji
opartych na wokalizie.

O problemie
niskiej emisji
Zawody w pływaniu odbyły się w tarnogórskim Parku Wodnym (fot. u góry).
W klasyfikacji generalnej Gimnazjum w Świerklańcu zajęło 3 miejsce
(fot. u dołu).
rego zespoły dziewcząt i chłopców
pokonały wszystkich konkurentów.
Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zwyciężył w turnieju
szachowym dziewcząt i pływaniu
chłopców. Chłopcy z Gimnazjum
w Kaletach tryumfowali w turnieju
szachowym, a dziewczyny z Gimnazjum w Kamieńcu wygrały turniej
siatkówki.
W klasyfikacji generalnej czołowe miejsca zajęli: Publiczne Gimnazjum nr 2 Sportowe w Tarnowskich
Górach, Gimnazjum w Brynku,
Gimnazjum w Świerklańcu, Gimnazjum w Ożarowicach oraz Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

W klasyfikacji generalnej, obejmującej rywalizację w 7 dyscyplinach sportu (osobno dziewczęta i
osobno chłopcy), czołowe miejsca zajęli:
1.Publiczne Gimnazjum nr 2 Sportowe
w Tarnowskich Górach
2.Gimnazjum w Brynku
3.Gimnazjum w Świerklańcu
4.Gimnazjum w Ożarowicach
5.Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Czołowe miejsca w kategorii dziewcząt:
1.Publiczne Gimnazjum nr 2 Sportowe
w Tarnowskich Górach
2.Gimnazjum w Brynku
3.Gimnazjum w Świerklańcu
Czołowe miejsca kategoria chłopców:
1.Gimnazjum w Ożarowicach
2.Gimnazjum w Świerklańcu
3.Gimnazjum nr 2 Sportowe w Tarnowskich Górach

W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
- pływanie Gimnazjum nr 2 Sportowe (dziewczęta)
i SOSW (chłopcy)
- szachy - SOSW (dziewczęta) i Gimnazjum
w Kaletach (chłopcy)
- biegi przełajowe – Gimnazjum w Świerklańcu
(dziewczęta i chłopcy)
- koszykówka - Gimnazjum nr 2 Sportowe (dziewczęta i chłopcy)
- siatkówka – Gimnazjum w Kamieńcu (dziewczęta) i Świerklaniec (chłopcy)
- tenis stołowy - Gimnazjum nr 2 Sportowe (dziewczęta i chłopcy)
- piłka nożna – Gimnazjum w Ożarowicach
(dziewczęta i chłopcy)
Więcej informacji na stronie miasta
www.tarnowskiegory.pl

Okres zimowy, zwany również
okresem grzewczym, jest czasem
szczególnie trudnym ze względu
na ogrzewanie naszych mieszkań i miejsc pracy. Wbrew powszechnemu przekonaniu to nie
tylko różne gałęzie przemysłu
czy energetyka są głównymi trucicielami środowiska.
Ogromny udział w emisji zanieczyszczeń mają spaliny pochodzące z palenisk domowych
i kotłowni lokalnych. W obiektach
tych stosowane jest ogrzewanie
konwencjonalne, gdzie często spala się złej jakości węgiel, a nawet
odpady powstające w gospodarstwach domowych.
W trwającym obecnie okresie
grzewczym, głównie na terenach
o zwartej zabudowie mieszkaniowej, mamy do czynienia z tzw.
niską emisją. Jest ona wynikiem
przedostawania się do powietrza
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z licznych niezbyt wysokich
emitorów, znajdujących się w niedalekiej odległości od siebie.
Emitowane do powietrza spaliny,
pochodzą ze spalania zarówno wę-

gla czy innych paliw, jak i odpadów
zawierających wiele szkodliwych
substancji. Należą do nich: tlenki
węgla, azotu, siarki, związki chloru, fluoru, metali ciężkich, pyły,
kancerogenne aerozole, dioksyny.
Związki te negatywnie oddziaływują na środowisko poprzez zatrucie wód i gleb, zwiększenie ilości
substancji trujących w warzywach
i owocach, niszczenie roślinności
i elewacji budynków. Mają także niezwykle szkodliwy wpływ
na nasze życie i zdrowie. Mogą
powodować choroby układu krążenia wywołane niedotlenieniem,
zmniejszenie odporności układu
oddechowego i zwiększoną jego
zachorowalność – astma, podrażnienie spojówek, różnego rodzaju
alergie, bóle głowy, bezsenność,
nowotwory.
Aby ograniczyć skutki niskiej
emisji należy pamiętać o prowadzeniu prawidłowego procesu spalania paliw, zarówno w naszych
domach jak i kotłowniach lokalnych, a także o bezwzględnym
zakazie palenia odpadów i śmieci
w paleniskach domowych.

Remonty
Niemal milion złotych miasto wyda
w tym roku na remonty budynków
komunalnych. Prace obejmować będą
najpilniejsze zadania, a więc remonty
dachów, kominów oraz przewodów
wentylacyjnych i instalacji gazowej.
Prace będą prowadzone w budynkach
przy ulicy Górniczej 30, 30a, Bocznej
6, Częstochowskiej 28, Skargi 1, 3, 5
oraz Odrodzenia 10.
Prace remontowe obejmować będą
także mieszkania komunalne. Na ten
cel, tylko w pierwszym kwartale tego
roku, dla 54 mieszkań przeznaczono

niemal 200 tysięcy złotych. Prace
obejmą głównie przebudowę lub wymianę pieców kaflowych. Wymieniane będą także okna i drzwi wejsciowe. Zaplanowano również remont
trzech pustostanów.
W budżecie znalazły się także
pieniądze na remonty obiektów nie
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego. Na ten cel przeznaczone
zostanie 300 tysięcy złotych. Remonty obejmą między innymi OSP „Florian” w Strzybnicy, gdzie zostanie
wyremontowany dach.

