Tarnowskie (z) Góry
Tarnowskie Góry są wyjaątkowo urokliwym miastem
- to pierwsze wrażenie, jakie
można odnieść po obejrzeniu nowego albumu, wydanego przez Urząd Miejski. Sebastian Romankiewicz w publikacji „Tarnowskie (z) Góry”
zaprasza Czytelników na podniebną podróż nad miastem.

- Korzystając z paralotni i
lekkiego apartu z doskonałym
obiektywem fotograł uzyskał imponujący efekt. Opisując zdjęcia - nierzadko korzystalismy
też z dowcipnych komentarzy.
Staraliśmy się ująć w albumie
najpiękniejsze i najciekawsze
miejsca w Tarnowskich Górach.
I moim zdaniem udało nam się
to zrealizować - mówi pomysłodawczyni projektu Monika

Trzcionkowska. Sebastian Romankiewicz wielokrotnie odbywał loty nad miastem. Pogoda
nie zawsze dopisywała. Często
ujęcia trzeba było powtarzać.
Wysiłek się jednak opłacił.
- Niecodzienna perspektywa
zaskakuje Czytelników. Jest to
ciekawe uzupełnienie serii albumów o mieście. Szczególne zna-

czenie ma dla mnie ujęcie budowanego dworca autobusowego. Dzięki takim fotografiom będziemy mogli w przyszłości ocenić rozwój miasta - mówi burmistrz Arkadiusz Czech.
„Tarnowskie (z) Góry” to
czwarty z serii albumów wydanych przez Urząd Miejski. Przypominamy, że pierwszy poświęcony jest w całości architekturze. Autorem zdjęć do wydaw-

nictwa jest Jan Renka. W pierwszym rozdziale można przeczytać o historii miasta i obejrzeć
stare pocztówki. Druga część
poświęcona jest architekturze
Tarnowskich Gór, a trzecia – perełkom architektury okolic miasta.
Kolejny z albumów, „Tarnowskie Góry Przyroda”, urzeka klimatycznymi fotografiami Henryka Kościelnego. Zamieszczone
w albumie zdjęcia to piękny
i barwny przewodnik po świecie tarnogórskiej przyrody. Poszczególne
rozdziały
ukazują: lasy, pola, łąki, zbiorniki
wodne,
parki,
ptaki
i osobliwości przyrodnicze naszego miasta.
W 2010 roku na rynku
wydawniczym
pojawiła się trzecia z serii - publikacja, ukazująca tajemniczy
świat tarnogórskich podziemi,
z całym bogactwem śladów, jakie zostawili nasi przodkowie.
Teksty do trzech poprzednich albumów przygotował Sebastian Rosenbaum. Autorami
tekstów do nowej publikacją są:
Sebastian Romankiewicz i Tomasz Trzcionkowski.
Oprócz galerii zdjęć z ciekawymi opisami album zawiera również rozdział poświęcony
tradycjom lotniczym Tarnowskich Gór wraz z kilkoma zachowanymi zdjęciami lotniczymi z okresu powojennego.
Dwa z albumów - „Przyroda”
i „Podziemia” - zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Albumy
są
dostępne
w Punkcie Informacji o Mieście oraz Bibliotece Miejskiej i jej oddziałach, a już teraz można je obejrzeć na
stronie internetowej miasta
www.tarnowskiegory.pl

Dla pierwszych pięciu osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi na wszystkie z poniższych pytań, przygotowaliśmy nagrody – egzemplarze wydawnictwa „Tarnowskie (z) Góry. Pod niebem”.
1. Kto był autorem projektów pierwszych maszyn do latania?
2. W jakich dwóch wydawnictwach zostały opublikowane po raz pierwszy zdjęcia lotnicze Tarnowskich
Gór?
3. Jak nazywają się doskonale widoczne z góry pozostałości górniczej działalności w Tarnowskich Górach – górki oraz lejowate zagłębienia?
Pomocna w znalezieniu odpowiedzi może być książka dostępna w wersji cyfrowej na www.tarnowskiegory.pl oraz w wersji papierowej w Punkcie Informacji o Mieście oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Bolesława Lubosza.
Na odpowiedzi czekamy w Punkcie Informacji o Mieście tarnogórskiego Ratusza, Rynek 4, do 15 października 2012 r. Odpowiedzi można również nadsyłać na adres m.trzcionkowska@tarnowskiegory.pl
Książkę „Tarnowskie (z) Góry. Pod niebem” będzie można wygrać również w kolejnych konkursach, które będą ogłaszane każdego miesiąca, do końca 2012 r.

Nowe stroje z epoki
Tarnogórski pochód co roku
jest bogatszy w historyczne stroje i coraz barwniejszy. Uczestnicy, dbając o każdy szczegół, perfekcyjnie przygotowują się do
swoich ról. Obok postaci, stanowiących trzon pochodu, pojawiają się dodatkowo nowi „aktorzy”.
Od czterech lat w korowodzie
gwarkowskim możemy zobaczyć
zwycięzców dorocznych konkursów na strój historyczny przebranych w ubrania z epoki.
Poziom prac w tegorocznej edycji konkursu był bardzo wysoki.
W kategorii grupowej najwyżej
oceniono pracę Szymona Gotowskiego i Natalii Gotowskiej: strój
Eleonory Habsburg, który otrzymał bardzo dobrą ocenę ze wzglę-

du na realizm historyczny, związek wybranej postaci z Tarnowskimi Górami, znakomite wykonanie
oraz perfekcyjną prezentację stroju. Kolejną lokatę uzyskała praca
Katarzyny Wojdy: suknia damska
i strój chłopca z XVI w. W kategorii indywidualnej najwyżej oceniono pracę Moniki Pytel – XVIII
w. strój dworski z czasów Królowej Marii Antoniny. Niewiele
mniej, bo tylko o 2 pkt, otrzymała
praca Sabiny Błaszczyszyn – VIIIwieczna suknia mieszczki. Następną lokatę uzyskała praca Katarzyny Wojdy – strój męski z XIX w.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
finansowe a miasto wzbogaciło się
o piękne historyczne stroje, które
jeszcze nie raz zobaczymy w pochodzie gwarkowskim.

Zbiórka odpadów
Na terenie gminy Tarnowskie
Góry w dniach od 01.10.2012 r. do
15.10.2012 r. będzie przeprowadzona zbiórka odpadów specjalnych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.
Zbiórka odbędzie się w wyznaczonych dniach i miejscach zgodnie z
harmonogramem:
01.10.2012 - Lasowice, skwer
przy ul. Siewierskiej;
02.10.2012 - Sowice, skwer przy
ul. 22-go Stycznia, obok krzyża;
03.10.2012 - Bobrowniki Śląskie
– Piekary Rudne, skwer przy ul.
Głównej, obok poczty;
04.10.2012 - Osada Jana, parking
u zbiegu Al. Kwiatów i ul. Fiołków, obok przystanku autobusowego linii 1;
05.10.2012 - Strzybnica, parking
przy ul. Strzybnickiej, pomiędzy
żłobkiem a pocztą;
08.10.2012 - Pniowiec, skwer u
zbiegu ul. Okrężnej i Jagodowej;
09.10.2012 - Stare Tarnowice,
parking przy ul. Niedziałkowskiego, obok kościoła;
10.10.2012 - Repty Śląskie - parking przy ul. Waliski, obok placu
zabaw;
11.10.2012 - Opatowice - plac

przy ul. Pastuszki, obok świetlicy;
12.10.2012 - Rybna, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr
4 przy ul. Powstańców Warszawskich 4;
15.10.2012 - Śródmieście – Centrum, przy ul. Wojska Polskiego
obok wjazdu na stadion TS Gwarek.
Zbiórka odpadów będzie polegać na podstawieniu mobilnych
punktów (w godzinach 10.00 18.00), w których od mieszkańców
przyjmowane będą następujące
odpady specjalne i niebezpieczne:
przeterminowane leki, termometry rtęciowe, świetlówki i żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin,
farbami), farby, lakiery, tusze, kleje, lepiszcza i żywice zawierające
substancje niebezpieczne, rozpuszczalniki, baterie, akumulatory, płyny hamulcowe, płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne, zużyte oleje silnikowe i smarowe, tłuszcze,
kwasy i alkalia.

Ogłoszenie

Budynek Urzędu Miejskiego przy Rynku 4 jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie
się po nim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu pracownika Urzędu z osobą niepełnosprawną w budynku Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2 . Obsługa osób
niepełnosprawnych odbywa się w punkcie informacyjnym na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2. Wszystkie
sprawy osoby niepełnosprawne mają możliwość załatwienia w w/w
miejscu, również te które realizowane są przez komórki organizacyjne Urzędu w budynku Urzędu Rynek 4.

