Falochron rozbija problemy
Od kilku tygodni przy ul.
Górniczej w Tarnowskich Górach działa Centrum Profilaktyki i Wsparcia Terapeutycznego
dla Uzależnionych i Ich Rodzin.
Punkt uruchomiło Stowarzyszenie „Falochron”.
– To miejsce, gdzie Stowarzyszenie będzie realizować swoje
działania wobec mieszkańców
Tarnowskich Gór i całego powiatu. Jest to niezwykle ważne, gdyż
zyskaliśmy miejsce, gdzie młodzi,
ale i nie tylko, zagubieni w otaczającej rzeczywistości mogą uzyskać
fachową pomoc i wsparcie. - mówi
Kajetan Kansy, pełnomocnik burmistrza miasta ds. uzależnień.
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” działa w Tarnowskich
Górach od połowy 2011 roku.
Jego członkowie, specjaliści terapii uzależnień, prowadzili dla
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych zajęcia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Na zaproszenie Urzędu
Miejskiego i TCK organizowali
także różne akcje profilaktyczne.
Stowarzyszenie Falochron zajmuje
się wspieraniem osób uzależnionych i ich bliskich w podejmowaniu wysiłku wprowadzania zmian
w dotychczasowym życiu, a także

uczy młodych ludzi podejmowania
świadomych wyborów związanych
z własnym rozwojem bez sięgania
po substancje psychoaktywne.

wane jest poradnictwo dla osób,
które sięgają po narkotyki oraz dla
ich rodzin, a także grupy wsparcia.
Istnieje również możliwość umó-

W kwietniu rozpoczęło swoją działalność Centrum Profilaktyki i Wsparcia
Terapeutycznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin.
Obecnie w Centrum realizowany jest program profilaktyki
wskazującej dla osób używających
substancji psychoaktywnych „Odkryj siebie”, który współfinansowany jest przez Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
W ramach tego programu ofero-

Stoisko nagrodzone

wienia się na spotkanie z prawnikiem. Porady prawne udzielane są
bezpłatnie.
Stowarzyszenie „Falochron”
Telefon kontaktowy:
Anna Pyrkosz 509 045 920
Michał Pyrkosz 721 138 654

Trwa zbiórka
odpadów
Przypominamy, że w Tarnowskich Górach trwa zbiórka odpadów specjalnych i niebezpiecznych. W wyznaczonych miejscach,
w godzinach od 10.00 do 18.00 stoją mobilne punkty.
Harmonogram:

Tarnowskie Góry wzięły udział w imprezie targowej, zorganizowanej
przez Urząd Miejski w Zabrzu – IV Międzynarodowych Targach Turystyki - i otrzymały wyróżnienie za najbardziej atrakcyjne stoisko promocyjne.
Dwudniowa impreza zorganizowana z wielkim rozmachem spotkała się z
dużym zainteresowaniem turystów i mediów. Pracownicy Wydziału Strategii
i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach rozdawali materiały informacyjne nt. tarnogórskich atrakcji turystycznych i zachęcali do
odwiedzenia naszego miasta. Przed nami wakacje, dlatego to najlepszy czas
na działania promocyjne.

25 maja, Strzybnica
parking przy ul. Strzybnickiej,
pomiędzy żłobkiem a pocztą.
28 maja, Pniowiec
skwer u zbiegu ul. Okrężnej
i Jagodowej
29 maja, Stare Tarnowice
parking przy ul. Niedziałkowskiego,
obok kościoła
30 maja, Repty Śląskie
parking przy ul. Waliski, obok placu
zabaw
31 maja, Opatowice
plac przy ul. Pastuszki,
obok świetlicy
1 czerwca, Rybna
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 przy ul. Powstańców
Warszawskich 4
4 czerwca, Śródmieście – Centrum - przy ul. Wojska Polskiego
obok wjazdu na stadion TS Gwarek

Kamienice w remoncie
Centrum miasta w tym roku
znowu zmieni się w plac budowy. I to nie tylko ze względu na
przebudowę głównego deptaka
- ulicy Krakowskiej, ale również
z uwagi na planowane remonty
miejskich budynków.
Od
kilku
lat
tarnogórski Urząd Miejski inwestuje
w odnawianie gminnych kamienic
w centrum, także prywatni przedsiębiorcy coraz większą wagę
przykładają do estetyki swoich
budynków. Dzięki temu centrum
miasta odzyskuje blask.
W tym roku remontowany będzie
budynek przy Rynku 6,6a (róg
Krakowska/Lompy). Prace obejmować będą odnowienie elewacji,
przebudowę kominów oraz dachu
i ocieplenie. Całość prac wyniesie
356 tysięcy złotych.
Niewiele mniej będzie kosztował
remont budynku przy ul. Piastowskiej 8 (na zdjęciu obok). Za 336
tysięcy odnowiona zostanie elewacja kamienicy.
Modernizację przejdzie również
kolejna kamienica przy ul. Krakowskiej 13. Remont elewacji i
klatek schodowych „trzynastki”
wyniesie 141 tysięcy złotych.

