Zapraszamy na
koncerty noworoczne

Plany i ciekawostki
Na wniosek Rad Dzielnic
stare, zniszczone tablice informacyjne zostały wymienione na nowe. Znajdują się na
nich szczegółowe, narysowane od podstaw plany dzielnic.
Wszystkie budynki zostały
narysowane oddzielnie i oznaczone różnymi kolorami. Dzięki temu bez problemu można
odróżnić zabytki od lokali

szych zabytków i miejsc wartych
zobaczenia. Myślę, że dla wielu
osób interesujące mogą być także ciekawostki historyczne i archiwalne zdjęcia - przekonuje
Monika Trzcionkowska, autorka
projektu.
Tarnowskie Góry to 11 dzielnic. Wiele informacji ich dotyczących nigdy nie pojawia się
w publikacjach dotyczących

A na planie Osady Jana można
zobaczyć archiwalne zdjęcia
z budowy osiedla (udostępnione
przez tygodnik „Gwarek”).
Najtrudniej było opisać Centrum, o którym jest najwięcej
informacji i wszystkie nie zmieściły się na jednej tablicy. Autorzy projektu starali się wybrać
to, co najważniejsze.
Obecnie każda dzielnica ma

Tak wygląda dziś tablica z planem Strzybnicy.
usługowych czy mieszkalnych.
Wymagało to kilku miesięcy
mrówczej pracy, ale mieszkańcy pozytywnie oceniają jej
efekty. Plany są naprawdę dokładne.
-Chcieliśmy, żeby tablice miały charakter informacyjny i edukacyjny. Stąd opisy najważniej-

miasta. Są zbyt szczegółowe.
Ale znaleźć je można na tablicach informacyjnych. Niewiele osób wie, że w Pniowcu na
niewielkiej rzeczce stało kiedyś
kilkanaście młynów wodnych.
W Sowicach przed wojną były,
znane w całym kraju i poza
granicami, zakłady chemiczne.

swoją tablicę. Jest ich trzynaście, bo w Centrum i Bobrownikach Śląskich - Piekarach
Rudnych ustawiono po dwie.
Oprócz tego są tablice informacyjne z planem całego miasta,
które stoją od paru lat na Rynku
i przy ulicy Sienkiewicza.

Konkurs rozstrzygnięty
W grudniowym numerze dodatku samorządowego
zaprosiliśmy Państwa do udziału w krótkim quizie, dotyczącym zagadnień związanych z miastem. Na zwycięzców czekały egzemplarze nowego wydawnictwa
Urzędu Miejskiego „Tarnowskie Góry Podziemia”.
Publikacja jest kontynuacją serii albumów o mieście i ukazuje tajemniczy świat tarnogórskich podziemi,
z całym bogactwem śladów, jakie zostawili nasi przodkowie.
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Ze względu na
wysoki stopień trudności pytań postanowiliśmy nagrodzić więcej
osób niż wcześniej zaplanowaliśmy. Albumy „Tarnowskie Góry
Podziemia” traﬁły do 20 osób. Poniżej publikujemy poprawne odpowiedzi na pytania.
1. Rudy jakich metali stanowią genezę powstania Tarnowskich Gór i jakie są ich nazwy?
Odpowiedź. Rudy ołowiu i rudy cynku, galena i galman.
2. Kto i w którym roku był pomysłodawcą udostępnienia
podziemi tarnogórskich dla ruchu turystycznego?
Odpowiedź. Józef Piernikarczyk w 1934 roku.
3. Ile gatunków nietoperzy ma swoje zimowisko w podziemiach tarnogórsko - bytomskich?
Odpowiedź. 10 gatunków.

Amatorów kolęd i pastorałek zapraszamy 30 stycznia na
3 koncerty noworoczne.
O godz. 15.00 w kościele p. w.
Matki Boskiej Częstochowskiej,
przy ul. ks. Jana Rudola 7 (Sowice), zagra Tarnogórska Orkiestra
Dęta pod dyrekcją Romana Cichosa.
W kościele św. Mikołaja
w Reptach o godz. 15.30 rozpocznie się koncert kolęd
w wykonaniu Chóru Mieszanego
„Słowiczek” pod dyrekcją Izabeli
Lysik-Różańskiej.
O godz. 17.00 w kościele ewangelickim na tarnogórskim Rynku
koncert kolęd i pastorałek wykona Chór Męski im. Feliksa
Nowowiejskiego pod dyrekcją
Adama Szeligi.

