COŚ zrobione
W Lasowicach przestało śmierdzieć, do Stoły zamiast ścieków trafia niemal czysta woda, a po rzeczce
znów pływają kaczki. To pierwsze
efekty wybudowania i oddania do
użytku Centralnej Oczyszczalni
Ścieków. Mieszkańcy, na tę inwestycję rozpoczętą w 1986 roku, czekali
25 lat.

oczyszczalnię „Śródmieście” w Lasowicach. Docelowo nowa oczyszczalnia jest w stanie przyjmować 4,5 tys.
m sześc. ścieków na dobę. 28 listopada
została oficjalnie otwarta i przekazana
w zarząd PWiK.
- Z nową oczyszczalnią i kanalizacją związane są koszty, które ponieśliśmy oraz koszty, które będzie trzeba

Centralnej Oczyszczalni Ścieków
mieszkańcy Lasowic skarżyli się na zatruwający im życie uciażliwy zapach.
- Tak śmierdziało, że nie dało się
wytrzymać na ulicy. Droga do kościoła, zwłaszcza w upalne dni, to była
prawdziwa męka. Śmierdziało nawet
w domowych ubikacjach - relacjonują
mieszkańcy.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków dopiero ponieść. Była to jednak inweDziś tych uciążliwości już nie
kosztowała niemal 40 milionów zło- stycja konieczna, wręcz niezbędna dla ma. A Centralna Oczyszczalnia Ścietych i razem z budową kanalizacji sta- Tarnowskich Gór. Zyski ekologiczne są ków jest obiektem nowoczesnym,
nowi największą inwestycję w historii trudne do wycenienia, ale mieszkańcy spełniającym wszelkie wymagania
Tarnowskich Gór.
i nie powodującym
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cywilizacyjny dla naszePo prostu nie ma tak
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brzydkiego
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Projektu pn. „Budowa
Faktycznie efekty są już
kanalizacji
sanitarwidoczne. - Jakość wody
nej i deszczowej oraz
już po pierwszych zrzutach
oczyszczalni ścieków
oczyszczonych ścieków wykomunalnych w Tarraźnie się poprawiła - ponowskich Górach – I
twierdza Ewa Kamieńska, Wykonawca przekazuje zrealizowaną inwestycję burmistrzowi Faza”, współfinansoz Narodowego Funduszu Arkadiuszowi Czechowi.
wanego ze środków
Ochrony Środowiska i Gounijnych w ramach
spodarki Wodnej.
już odczuli likwidację starej oczysz- Funduszu Spójności. Pomocy udzieRozruch COŚ rozpoczął się 13 czalni ścieków w Lasowicach - tłuma- lili również Narodowy i Wojewódzki
lipca tego roku, a już 25 sierpnia moż- czy Marta Bis, prezes zarządu PWiK.
Fundusz Ochrony Środowiska i Gona było wyłączyć z eksploatacji starą
Faktycznie, do czasu otwarcia spodarki Wodnej.

2 grudnia symbolicznie otwarto nowe boisko wielofunkcyjne w Pniowcu.
Inwestycja kosztowała ok. 470 tys. złotych. Z uwagi na ograniczenie przestrzenne jest ono nieco mniejsze niż pozostałe tego typu obiekty, ale podobnie
jak na innych takich boiskach będzie tu można grać w kosza, siatkówkę i piłkę
nożną. Boisko jest otoczone piłkochwytami i oświetlone. Dodatkowo wykonano parking dla rowerów oraz monitoring szkoły i boiska.

25-lecie Kolejarza
W tym roku chór „Kolejarz” obchodzi swoje 25. urodziny.
Jego działalność rozpoczęła się
jesienią 1986 roku z inicjatywy kolejarzy Anny Pawlak i Bronisława
Kanclerza, którzy utworzyli chór
pod opieką Polskich Kolei Państwowych. Pani Gertruda Cyba na
krótko przyjmuje posadę dyrygenta.
Później jej miejsce zajmuje Henryka Bogusz, która po dwóch latach
wyjeżdża z kraju, a pałeczkę po niej
w 1988 przejmuje Irena Jasiurkowska, ówczesna dyrektorka Szkoły
Muzycznej. W 1995 roku roku chór
otrzymuje tytuł „Chór Reprezentacyjny Śląskiej DOKP” , zdobywa
odznakę „Zasłużony Kolejarz” oraz
w 1998 Srebrną odznakę Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr.
Jako jeden z nielicznych chórów
dostępuje zaszczytu śpiewania z
zawodową orkiestrą „Camerata Impuls” i solistami Opery Bytomskiej
pod dyrekcją japońskiego dyrygenta Michi Hayashi wykonując dzieło
Antonio Vivaldiego „Gloria”.
W 1999 roku rolę dyrygenta przejmuje Jacek Pieczyk, a po
dwóch latach Jacek Grysko.
Od 2004 do dnia dzisiejszego

chórem „Kolejarz” dyryguje Izabela
Lysik Różańska.
Od 1998 chór działa w strukturze Tarnogórskiego Centrum Kultury i jest przez TCK finansowany.
W okresie 25 lat chór dał ponad
800 koncertów, nagrał audycje radiowe i wiele płyt. Śpiewał na Festiwalach, przeglądach.
Na galowy koncert z okazji swojego jubileuszu chór przygotowuje
arie operowe Webera i Vivaldiego,
utwory hiszpańskie, rosyjskie, afrykańskie, musicalowe, muzykę rozrywkową i biesiadną, a towarzyszyć
mu będą tancerze ze szkoły tańca
„Iskra” w Gliwicach z filią w DK
Jubilat w Tarnowskich Górach, jako
solista wystąpi uczestnik Szansy na
Sukces - Tomasz Nowak. Akompaniować będą: Kalinowska Gabriela –
skrzypce, Aleksandra Kancel – akordeon, Michał Miodek – akordeon
i Elżbieta Miodek – fortepian. Koncert poprowadzi Jacek Woleński.
Serdecznie zapraszamy na
jubileuszowy koncert, który odbędzie się w dniu 10 grudnia o
godzinie 16.00 w Domu Kultury
„Karolinka” w Radzionkowie.
Wstęp jest bezpłatny.

Akcja zima
Wydział Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach informuje, że w sezonie zimowym 2011/2012 place, jezdnie
i chodniki gminne na terenie miasta utrzymywane będą w dwóch
standardach. Standard II obejmuje
place, jezdnie i chodniki, które będą
odśnieżane i posypywane na całej
długości.
Natomiast standard III to place i jezdnie, które będą odśnieżane
na całej długości i posypywane na
skrzyżowaniach z koleją, na odcinkach o pochyleniu powyżej 4%,
przystankach autobusowych, łukach
i zakrętach oraz miejscach niebezpiecznych.
Kontakt telefoniczny z dyżurnymi Urzędu Miejskiego w godzi-

nach pracy Urzędu pod numerami:
032/393-36-60/ 679/ 681, natomiast
po godzinie 16.00 i w dni wolne od
pracy pod nr kom. 668 804 698.
Drogi powiatowe utrzymywane
będą przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Kontakt telefoniczny z Zarządem Dróg
Powiatowych pod nr: 032/285-4862.
Drogi krajowe na terenie miasta utrzymywane będą w ramach
zimowego utrzymania dróg przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu. Kontakt
telefoniczny z Rejonem w Lublińcu pod numerami: 034/356-24-18
i 034/ 356-37-05.

