Przed nowym rokiem
Od kilku lat intensywnie remontowane są szkoły i przedszkola. Wielomilionowe inwestycje kontynuowane są w tym roku. Łącznie na ten
cel przeznaczono niemal 3 miliony z
budżetu miasta.
Niemal dwa miliony złotych kosztowała kompleksowa termomoderni-

zacja Gimnazjum nr 4. To największa
inwestycja w tym roku. Wykonana
została izolacja fundametów, naprawiono dachy, ocieplono stropy i ściany,
wymienione zostały okna i drzwi. Prace wciąż jeszcze trwają, ale już widać
jaki będzie efekt końcowy. Odnowiona
szkoła będzie doskonale pasować do

Niemal dwa miliony złotych kosztowała kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 4. To największa inwestycja w tym roku.

nowoczesnego boiska do hokeja na
trawie wybudowanego rok wcześniej.
- Podobną metamorfozę przejdzie
Przedszkole nr 11, dla którego powstaje
w tej chwili dokumentacja techniczna.
Wartość tej inwestycji oszacowaliśmy
na około 800 tysięcy złotych - tłumaczy Franciszek Paśmionka, naczelnik
wydziału Inwestycji i Remontów.
W tym roku w Przedszkolu nr 11 zostanie wyremontowany dach. Na ten cel
przeznaczono 170 tysięcy złotych. Prace będę kontynuowane wiosną przyszłego roku. Nieco mniejsze remonty
prowadzone są w dziewięciu innych
przedszkolach, a ich wartość sięga niemal 300 tysięcy złotych. Prace trwają
także w siedmiu szkołach podstawowych (250 tys. złotych) oraz trzech
gimnazjach (200 tysięcy złotych).
Niezbędne remonty nie ominęły także
miejskich żłobków (7,5 tys. złotych).
- Najważniejsze są dachy, więc to
one są remontowane w pierwszej kolejności. Nastepnie wymieniane są okna
i prowadzone wszelkie inne niezbędne
prace. Jeśli to jest możliwe staramy się
prowadzić prace kompleksowo. Ten
spójny i konsekwentnie realizowany
plan remontowy przynosi widoczne
efekty - uważa Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.

Wokół stadionu
KS Gwarek w ubiegłym roku
doczekał się remontu budynku
i budowy jednej z najnowocześniejszych bieżni lekkoatletycznych w kraju (jeden z trzech
takich obiektów na Śląsku).
W tym roku miasto zainwestowało
w nowe ogrodzenie.
Stare, betonowe ogrodzenie było w
opłakanym stanie technicznym i nie
spełniało żadnych standardów. Zresztą sprawa jest jasna - im wyższa klasa
rozgrywek - tym wyższe wymagania.
Nowy płot ma długość ponad 500
metrów. Na tej długości znalazło się
20 furtek. Inwestycja kosztowała 350
tysięcy złotych, ale nowe ogrodzenie

boiska spełnia wszelkie wymogi. I jest
estetyczne. Przy okazji wykonane zostały bramki do wpuszczania kibiców,
których do tej pory brakowało. Teraz
są cztery.
W tej chwili powstaje jeszcze niskie
ogrodzenie wewnętrzne samego boiska o długości ponad 400 metrów. To
koszt około 100 tysięcy złotych
Nowe ogrodzenie za około 40 tys.
złotych powstanie także na stadionie
Tarnowiczanki. To podstawowy wymóg, aby boisko można było dopuścić
do rozgrywek. Jednocześnie zabezpieczy to murawę przed zwierzętami,
zwłaszcza dzikami, które już wielokrotnie wyrządzały tutaj szkody.

W nowym, kilkusetmetrowym ogrodzeniu wokół stadionu Gwarka, zachowano
fragment starego muru.

W ciągu minionych kilku lat budynek
Tarnogórskiego Centrum Kultury zyskał zupełnie nowe oblicze - zmieniła
się elewacja, jak i otoczenie obiektu.
Teraz remontowane jest samo serce
TCK - sala widowiskowa. Trwa modernizacja sceny oraz wymiana instalacji elektrycznej. Podłoga widowni
będzie miała nową wykładzinę.
Modernizacja została dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury.

