Parowóz do renowacji
Stojący przy dworcu autobusowym zabytkowy parowóz ma
118 lat! Ponieważ wyraźnie widać
już upływ czasu - kolejarze zdecydowali się go odrestaurować. Przy

Parowóz serii TP-1 to zabytek klasy „0”. To jedyny taki pojazd zachowanyw Polsce i jeden
z trzech podobnych egzemplarzy
w Europie. Tarnogórski parowóz

okazji nowy blask zyska także
nieco młodsza lokomotywa spalinowa. Obie na stałe wpisały się
już w krajobraz miasta.

został zbudowany w 1893 roku,
waży ponad 46 ton i osiągał prędkość maksymalną 50 kilometrów
na godzinę. Do 1966 roku był eks-

ploatowany w Parowozowni Trzebinia, po zakończeniu służby przechowywany był w Przemyślu skąd
w 1971 roku trafił jako eksponat
do Tarnowskich Gór.
Odnową zabytku ma się zająć
komitet ds. rewitalizacji kolejnictwa w Tarnowskich Górach.
Szeroka współpraca miedzy PKP,
związkowcami, Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim to
pomysł nie tylko na odnowienie
maszyn, ale także na ich właściwe
wyeksponowanie.
- Trzeba rozwiązać kilka problemów technicznych, bo obie
lokomotywy nie mają swojego
właściciela, a stoją na gruncie
należącym do skarbu państwa.
Kwestie własności i odpowiednich zezwoleń spadną na starostę,
renowacji podejmą się kolejarze,
a miasto oświetli odrestaurowane
zabytki - mówi Arkadiusz Czech,
burmistrz miasta.
Renowacja ma być kompleksowa i parowóz, który jest w dobrym
stanie technicznym po zabiegach
konserwatorskich będzie budził
podziw. I doskonale wpisze się
w rejon nowego dworca autobusowego.

75 milionów dla miasta Zbiórka
W piątek 1 lipca burmistrz Arka- nalnych w Tarnowskich Górach - I
odpadów
diusz Czech podpisał w Warszawie Faza” i obejmuje budowę i moderumowę gwarantującą miastu 75 milionów złotych z Unii Europejskiej
na budowę II fazy kanalizacji
Przedsięwzięcie jest kontynuacją
realizowanego Projektu „Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz oczyszczalni ścieków komu-

nizację 46,0 km sieci kanalizacji
na terenie aglomeracji Tarnowskie
Góry, w dzielnicach: Strzybnica,
Rybna, Opatowice, Stare Tarnowice
oraz Repty Nowe.
Wartość całości inwestycji to 113
milionów złotych.

Konkurs na strój
Zapraszamy do udziału w kolejnym
konkursie na: „Najciekawszy strój
historyczny Gwarki 2011”. Autorzy najlepszych projektów otrzymają
nagrody pieniężne o łącznej wartości
6000 zł.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w terminie do 30 czerwca br.
pisemnego zgłoszenia.
W terminie do 16 sierpnia br.
uczestnicy konkursu zostaną pisemnie poinformowani przez Koordynatora o miejscu i godzinie rozpoczęcia
prezentacji strojów przed Komisją,
której posiedzenie odbędzie się nie
później niż 5 września 2011 roku.
Publiczna prezentacja nagrodzonych strojów odbędzie się 11 września podczas „Gwarków 2011”.
Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie internetowej miasta
www.tarnowskiegory.pl

Do 26 lipca w Tarnowskich
Górach
będzie prowadzona
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Będzie ona polegać na
podstawieniu we wskazanych
w harmonogramie miejscach
kontenerów, do których mieszkańcy mogą składować odpady
wielkogabarytowe. Kontenery
będą ustawione w danym miejscu przez okres 2 dni.
Harmonogram zbiórki jest
dostęny na stronie internetowej
miasta www.tarnowskiegory.pl

360 stopni
Wirtualny spacer po Rynku
i Placu Wolności, widok na miasto z wieży Ratusza to kolejne
nowe atrakcje, które oferuje
miejska strona internetowa.
Nie tak dawno ruszyła podstrona utworzona specjalnie dla
dzieci - Komputerowe Okno
Tarnogórskiej Edukacji Regionalnej. Teraz z kolei została dodana aplikacja, która pozwala
na wirtualne zwiedzanie. Zapraszamy www.tarnowskiegory.pl.

