Pierwszy rząd kostek
Na remontowanym ciągu ulicy Krakowskiej zostały już położone pierwsze granitowe kostki. Wymiana nawierzchni to ostatni w tym roku etap modernizacji
ulicy. Wcześniej prace zakończyli gestorzy sieci. Uregulowane zostały kwestie
wodne, gazowe i ciepłownicze. Wkrótce będziemy mogli zobaczyć efekty przebudowy - zapowiadają drogowcy.
- Zakres inwestycji jest duży,
ale chcielibyśmy zakończyć prace związane z przebudową jeszcze przed zimą. – przekonuje Piotr
Skrabaczewski, z-ca burmistrza
miasta.
Prace są prowadzone równolegle w kilku miejscach ulicy. Robotnicy układają kostkę, wykonują
podbudowę, prowadzą także prace przy obróbce okienek piwnicznych.
Nawierzchnia Krakowskiej będzie granitowa w kolorze jasnoszarym. W nawierzchni zostanę rozmieszczone elementy historyczne
– symboliczne młotki gwarkowskie ułożone z kostki bazaltowej
oraz tabliczki z datami ważnymi,
z punktu widzenia rozwoju miasta. Dodatkowo w nawierzchni zostanie uwidoczniony obrys fundamentów bramy Krakowskiej, wykonany z piaskowca.
- Dojścia do posesji na czas remontu ulicy są zapewnione. Trzeba jednak liczyć się z utrudnieniami. Spotkaliśmy się z dostawcami i
omówiliśmy wszystkie kwestie dostępu. Ruch pieszy jest zachowany , ale odbywa się tylko lewą bądź
tylko prawą stroną ulicy z uwagi na ogrodzone fragmenty, gdzie
prowadzone są zasadnicze prace informuje Joanna Czyżewska, kierownik MZUiM.
Prace są finansowane z budżetu miasta. Ich koszt wyniesie ok.
2,3 mln zł.

Miejski „fejs”
Niejednego pewnie zaskoczy informacja, że
najstarsze wpisy na tarnogórskim facebook’u
odnoszą się do 30 kwietnia 1526 roku. Niewielu może się pochwalić tak długą osią czasu.
Oprócz informacji historycznych, miasto publikuje oczywiście także bieżące wiadomości
oraz wiele ciekawych konkursów.
Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie. Tym
razem fotograficznym.
Tematem jest „Jesień w Tarnowskich Górach”.
Zdjęcia powinny być dostarczone w wersji cyfrowej,
formatu jpg, o rozdzielczości 300 dpi, kolorowe lub
czarno-białe. Jeden uczestnik konkursu może przesłać
maksymalnie do 5 zdjęć.
Na zdjęcia czekamy w Punkcie Informacji o Mieście tarnogórskiego Ratusza, Rynek 4, do 14 listopa-

Edukacja nagrodzona
12 października w Pałacu w Rybnej tarnogórscy nauczyciele świętowali Dzień Edukacji Narodowej.
Były gratulacje, kwiaty medale i wyróżnienia.
W tym roku nagrody Burmistrza
Miasta otrzymali: Halina Adamusińska - Gimnazjum nr 2, Lucyna Ochman - SP nr 11, Małgorzata Szymik - Przedszkole nr 9, Jerzy
Cieśliński - Gimnazjum nr 3, Mariusz Majowski - ZSP nr 3, Bożena Gruca - Przedszkole nr 24, Adrianna Machoń - Gimnazjum nr 2,
Ewa Skórka - Gimnazjum nr 4,
Jolanta Gluch - SP nr 5, Krzysztof Siwiec - SP nr 10, Alina Dołęga
- Przedszkole nr 20, Emilia Szcześniak - Przedszkole nr 24, Barbara
Pauly - Przedszkole nr 21, Katarzy-

na Pozimska - Przedszkole nr 26,
Bożena Smyk - SP nr 9, Teresa Korzuch - ZSP nr 4, Małgorzata Kucia - Kanclerz - SP nr 15, Bronisława Opara - SP nr 9.
Nagrody Śląskiego
Kuratora
Oświaty odebrali: Krzysztof Siwy SP nr 13, Ludomira Pyka - SP nr 3
oraz Marek Christ - SP nr 5.
Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano: Renacie Domagalik - Przedszkole nr 24, Grażynie Stabli- SP nr 10, Marii Szczygieł - SP nr 13.

Ostatni koncert

da 2012 r. Zdjęcia można również nadsyłać na adres
m.trzcionkowska@tarnowskiegory.pl
Autorzy najlepszych 5 prac otrzymają nagrodę album „Tarnowskie (z) Góry. Pod niebem”, oraz dodatkowo nagrodę specjalną – 3-dniowe warsztaty fotograficzne, poprowadzone przez Sebastiana Romankiewicza – autora zdjęć w albumie. Warsztaty odbędą się w Tarnowskich Górach. Prowadzący pokaże i podpowie, jak poprawnie i ciekawie wykonywać
zdjęcia outdoorowe krajobrazu, architektury oraz
zdjęcia w dużych, ciemnych przestrzeniach takich jak
np. kościoły.
Udział w konkursie jest jednoczesną zgodą uczestnika na publikację przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wyników konkursu oraz na wykorzystanie jego zdjęć w celach promocyjnych miasta.
Książkę „Tarnowskie (z) Góry. Pod niebem” będzie można wygrać również w kolejnych konkursach,
które będą ogłaszane każdego miesiąca, do końca
2012 r.

facebook/um.tarnowskiegory

27 października w kościele Zbawiciela przy Rynku po raz ostatni
w tegorocznej edycji Tarnogórskich
Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej zabrzmi muzyka.
Przy organach zasiądzie Marcin
Armański. Towarzyszyć mu będą:
sopranistka Julieta Gonzales-Springer oraz trębacz Igor Cecocho. Zatem podobnie, jak zaczynaliśmy
Wieczory międzynarodowo, tak też
i nie tylko polski akcent zabrzmi na
zakończenie jesiennych spotkań muzycznych.
W programie utwory z kilku epok
od XVI do XVIII wieku.
Szczegółowe informacje na stronie wieczorów:
www.wieczory.tarnowskiegory.pl.

Narodowe Święto
Narodowe Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada w Tarnowskich
Górach rozpoczynają się już w wieczór poprzedzający ten dzień. W sobotę, o godz. 17.00, z tarnogórskiego Rynku wyruszy kompania honorowa
5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego w towarzystwie orkiestry dętej, pocztów sztandarowych, reprezentantów władz miasta i powiatu oraz mieszkańców miasta. Przemaszerują na Cmentarz Wojenny przy ulicy Wyszyńskiego,
gdzie odbędzie się apel poległych. Po ceremonii wojskowej zostaną złożone
kwiaty pod pomnikami pamięci.
W niedzielę obchody Święta Niepodległości rozpocznie msza św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św.św. Apostołów Piotra i Pawła o godz.
10.00. Po mszy nastąpi ceremonia złożenia kwiatów pod tablicami pamięci, a przedstawiciele lokalnych samorządów przypomną w swoich wystąpieniach o ważnych wydarzeniach, które rozegrały się w listopadzie 1918 roku.
Po południu, w Pałacu w Rybnej, odbędzie się uroczystość wręczenia wyróżnień Srebrnego Skrzydła zasłużonym mieszkańcom naszego miasta. Uroczystość zwieńczy koncert Elżbiety Adamiak z zespołem.
Zapraszamy mieszkańców Tarnowskich Gór do udziału w obchodach
Święta Niepodległości.

