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PlacWolności

Śmierć i narodziny
Tabliczki „świeży grób” w miejscu wyciętych drzew na Placu
Wolności ustawiono w ramach
happeningu. Teraz całkiem na
poważnie, w tych samych miejscach, symbolicznie „narodzą
się” nowe drzewa. Burmistrz Arkadiusz Czech do ich wspólnego zasadzenia zaprosił autorów
happeningu.

Drzewa
zostaną
posadzone
2 listopada, o godzinie 12.00. Z tej
okazji na Placu Wolności mieszkańcom zostanie rozdanych 110
sadzonek. Warunkiem ich otrzymania jest przyniesienie przynajmniej kilograma makulatury.
Dzieci z niektórych tarnogórskich

Święto drzewa

To pomysł z roku 1872 Juliusza Mortona ze Stanów Zjednoczonych. Ten
znawca i miłośnik przyrody stwierdził,
że inne święta służą tylko przypominaniu tego co było - dzień drzewa (Arbor
Day) wskazuje za to na przyszłość. Tylko w pierwszym roku dzięki tej akcji zasadzono w USA ponad milion (!) drzew.
Od 1892 roku w USA Dzień Drzewa obchodzi się w drugą środę kwietnia. Do
Europy idea trafiła w 1951 roku. W Polsce „Święto Drzewa” zapoczątkowano
w 2003 roku. Odbywa się 10 października.

przedszkoli i szkół zamierzają
drzewka posadzić u siebie. Dlatego już zbierają makulaturę. Zasadzenie dwóch drzew na Placu
Wolności stało się więc pretekstem
do ekologicznej akcji edukacyjnej.
I większej ilości nasadzeń.
- Tarnowskie Góry nie przez
przypadek są nazywane zielonym
miastem. To jeden z naszych naj-

większych atutów. Każdego roku
staramy się sadzić jak najwięcej
nowych drzew i krzewów. Mnie
osobiście cieszy, że mieszkańcy
i różne stowarzyszenia interesują się ekologią organizując takie
akcje jak happeningi, biegi ekologiczne, czy akcje sadzenia drzew.

Plac Wolności

To niezwykle cenne - uważa Arkadiusz Czech.
W tym roku Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego
zasadził 70 nowych drzew i 160
krzewów. Absolutnie rekordowy
był rok 2008, kiedy posadzono 178
drzew i 603 krzewy. W ciagu minionych pięciu lat posadzono łącznie 496 drzew oraz 1841 krzewów.
- Staramy się zachować równowagę. Jeśli wycinamy jakieś drzewa, to znaczy, że jest taka konieczność. Tak było w przypadku Placu
Wolności, gdzie drzewa były w słabej kondycji fizjologicznej. Martwica pni oraz ubytki wewnętrzne spowowodały zagrożenie dla
mieszkańców. Tymczasowo w ich
miejscu ustawiliśmy klomby, teraz
drzewa wrócą na swoje miejsce mówi Kowalczyk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
Akcja to z jednej strony wypełnienie obietnicy złożonej mieszkańcom i zasadzenie nowych
drzew w miejsce tych wyciętych,
z drugiej strony to tarnogórskie
obchody „Święta Drzewa”. Ten
wyjątkowy dzień, który jest obchodzony właściwie na całym
świecie, ma na celu wspólne sadzenie drzew, co przyczynia się do
zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz zmniejszenia skutków
zmian klimatycznych na Ziemi.
Akcja opiera się na lokalnej aktywności, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych
społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

W XIX wieku plac u wylotu ulicy Krakowskiej był miejscem poboru myta,
bo w tym miejscu znajdowała się Brama Krakowska. W 1832 po rozebraniu bramy miejsce stało się pustym placem. W 1897 roku na placu ustawiono figurę cesarza Wilhelma I. Na jego cokole wyryto nazwiska poległych
w wojnach z Danią, Austrią i Francją tarnogórzan. Plac stał się skwerem
miejskim. Nie miał jednak szczęścia do pomników. W 1920 roku pomnik
został wysadzony przez powstańców śląskich. W 1925 roku na placu ustawiono marmurową płytę z napisem „Nieznanemu Żołnierzowi, poległemu
za Ojczyznę i Wolność”. Po kilku tygodniach płytę wmurowano w ścianę
kościoła parafialnego. W 1945 na Placu Wolności stanął pomnik żołnierzy
radzieckich. Po wojnie został wysadzony przez członków antykomunistycznego podziemia. W jego miejscu powstał betonowy pomnik w kształcie
gwiazdy. Został zburzony w 1992 roku. W 2004 roku plac wybrukowano i
przebudowano nadając mu dzisiejszy wygląd.



ProgramŚwięta:


1.
Rozpoczęcie–powitanieprzybyłychgości.
PrzedstawieniegłównychzałoŜeńakcji„ŚwiętoDrzewa2011”.
3.
PrzypomnieniehistoriiPlacuWolności.
4.
WystępartystycznydziecizeSzkołyPodstawowejnr11.
5. UroczysteposadzeniedrzewprzezBurmistrzaMiasta.
6.
Zakończenie–podziękowaniezaudział.


2.

UWAGA!!!
KaŜdy,ktoprzyniesieminimum1kgmakulatury
nastoiskuinformacyjnymUrzęduMiejskiego
otrzymasadzonkędrzewalubkrzewu.
ZAPRASZAMY



Organizator:
UrządMiejskiwTarnowskichGórach




InformacjiudzielaWydziałOchronyŚrodowiska
UrzęduMiejskiegowTarnowskichGórach,ul.Sienkiewicza2,
Ipiętro,pokójnr38lubpodnumeremtelefonu323933692



Co z tym chodnikiem?
Mieszkańcy
interweniują
w sprawie chodnika przy Tarnogórskim Centrum Kultury. Jego
stan może bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu pieszych,
zwłaszcza w okresie zimowym.
Niestety, miasto nie może przeprowadzić remontu. Bo akurat
ten chodnik należy do Powiatu.
I nie pomogą dobre chęci - wykonania prac zabrania prawo.
- Nie możemy wykonać remontu,
ale zadeklarowaliśmy, że przekażemy materiał niezbędny do jego
wykonania. W ten sposób koszty
naprawy wyniosą kilkaset złotych.
Chodnik powinien być wykonany
jak najszybciej - uważa Radosław
Czajka, szef Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów.

Zapraszamy na ostatni wieczór
Odbywające się po raz ósmy Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i
Kameralnej to cykl wyjątkowych koncertów w Kościele Zbawiciela przy tarnogórskim Rynku. Podczas wieczorów prezentowana jest muzyka organowa
- jej szeroki wachlarz od XVIII do XX wieku. W muzyce kameralnej solistom
towarzyszą wykonawcy na organach, a także lutni i violi da gamba. Tegoroczny cykl zakończy się 29 października koncertem z okazji Święta Reformacji.
Wystąpi Magdalena Cieślar - sopran oraz Arkadiusz Bialic - organy. Kościół
Zbawiciela, 29 października - godzina 18.00. Serdecznie zapraszamy.

