Zakochani
w Tarnowskich Górach
Randka na tarnogórskim
Rynku? Dlaczego nie? W walentynki Urząd Miejski zaprasza zakochanych do wspólnej
zabawy. Będą ciasteczka z
wróżbami, lizak i breloczki
w kształcie serduszek, no i oczywiście największe
przeboje miłosne
grane przez Tarnogórski
Big
Band. I jak tu
nie kochać się w
Tarnowskich Górach?
Wa l e n t y n k i
dopiero 14 lutego, ale zabawa
dla zakochanych
już się rozpoczęła.
W konkursie fotograficznym dla
par można wygrać
kolację walentynkową, romantyczny podwieczorek,
sesję
zdjęciową
dla pary, karnet na
wszystkie imprezy
kulturalne organizowane przez TCK
bądź bilety do Kopalni Zabytkowej.
Wystarczy wysłać
mailem na adres urzędu zdjęcie
zakochanej pary na tle ciekawego miejsca w naszym mieście.
To zabawa, ale także okazja do pokazania Tarnowskich
Gór z innej perspektywy. Z pew-

nością na zdjęciach pojawią
się znane i popularne miejsca,
ale liczymy także na odkrycie
prawdziwych, romantycznych
perełek. A zebrany materiał zamierzamy dobrze wykorzystać w

celach promocyjnych. Już samo
hasło konkursu jest przewrotne.
Bo w Tarnowskich Górach można się zakochać... mówi Joanna
Żuk, naczelnik wydziału promocji.

Ciepło systemowe
Ciepło systemowe jest wytwarzane w ciepłowni lub elektrociepłowni i za pośrednictwem sieci
magistralnych i przesyłowych dostarczane do odbiorców będących
w zasięgu sieci.
Korzystanie z ciepła systemowego pozwala ograniczyć niską
emisję, czyli emisję z lokalnych
kotłowni węglowych i domowych
pieców grzewczych, w których
spalanie odbywa się często w
sposób nieefektywny, powodując
emisję znacznych ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Ciepło systemowe wytwarzane jest w
Tarnowskich Górach w ciepłowni
przy ul. Zagórskiej, będącej własnością spółki Dalkia.
Do skorzystania z możliwości
przyłączenia swoich budynków do
sieci ciepłowniczej szczególnie zachęcamy właścicieli kamienic zlokalizowanych w rejonie ulic Krakowskiej, Tylnej i Staropocztowej,
z uwagi na planowany w bieżącym
roku remont tych ulic.
Również w rejonie ulic:
Okrzei, Bończyka, Skrzypczyka,
Korczaka, Lyszcze (w sąsiedztwie bloków S.M. „GWAREK”)

oraz budynków jednorodzinnych
mieszczących się pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Strzelców Bytomskich istnieje możliwość przyłączenia do istniejącej sieci.
W porównaniu z tradycyjną
kotłownią węglową użytkownik
ciepła systemowego oprócz komfortu zyskuje czas, który wcześniej poświęcał na obsługę kotła,
oszczędza na kosztach usuwania
odpadów (popiołu i żużla) wytwarzanego podczas ogrzewania, ma
możliwość zagospodarowania pomieszczenia po kotłowni, jak również poprawia warunki korzystania
z własnej nieruchomości – brak
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz budynku.
Warunkiem przyłączenia się
do sieci ciepłowniczej jest posiadanie w budynku sprawnej instalacji centralnego ogrzewania.
Koszt korzystania z ciepła
systemowego uzależniony jest od
parametrów termicznych budynku,
lecz najczęściej kształtuje się na
poziomie niższym od ogrzewania
budynku z użyciem innych paliw.

Do konkursu fotograficznego każdy uczestnik może
zgłosić tylko jedną fotografię
ilustrującą zakochaną parę w
Tarnowskich Górach. Do zdjęcia należy dołączyć opis miejsca, imiona i nazwiska osób na zdjęciu,
adres uczestników i
numer telefonu. Fotografie w formacie
JPG, o minimalnej
rozdzielczości
640x480 i wielkości
nieprzekraczającej 3
MB należy wysłać na
adres e-mail: info@
t a r n o w s k i e g o r y. p l .
Pełny regulamin konkursu znaleźć można
na stronie internetowej UM: www.tarnowskiegory.pl.
Konkurs dla zakochanych to nie jedyna
propozycja dla mieszkańców naszego miasta. Za nami już dwa
etapy konkursu „Co
wiesz o Tarnowskich
Górach”.
Pytania
konkursowe
publikowane są na stronie internetowej UM
oraz na facebooku.
Wystarczy udzielić odpowiedzi drogą elektroniczną. Wśród
tych poprawnych w każdym
etapie losowani są zwycięzcy.
Zapraszamy do zabawy.

Salon PoeTyCKi
Spotkaniem autorskim z
Romą Jegor, poetką z Mikołowa,
Tarnogórskie Centrum Kultury
inauguruje cykl pod nazwą „Salon PoeTyCKi” w ramach warsztatów literackich prowadzonych
w TCK przez Andrzeja Kanclerza.

Akcja zima

Miłośników poezji zapraszamy 15
lutego o godz. 18.00 do sali kinowej TCK. Wstęp wolny.

Wydział Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach przypomina, że w sezonie
zimowym 2011/2012 place, jezdnie
i chodniki gminne na terenie miasta utrzymywane będą w dwóch
standardach. Standard II obejmuje
place, jezdnie i chodniki, które będą
odśnieżane i posypywane na całej
długości.
Natomiast standard III to place
i jezdnie, które będą odśnieżane
na całej długości i posypywane
na skrzyżowaniach z koleją, na
odcinkach o pochyleniu powyżej
4%, przystankach autobusowych,
łukach i zakrętach oraz miejscach
niebezpiecznych.
Kontakt telefoniczny z dyżurnymi Urzędu Miejskiego w

godzinach pracy Urzędu pod numerami: 032/393-36-60/ 679/ 681,
natomiast po godzinie 16.00 i w
dni wolne od pracy pod numerem
kom. 668 804 698.
Drogi powiatowe utrzymywane będą przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
Kontakt telefoniczny z Zarządem
Dróg Powiatowych pod numerem:
032/285-48-62.
Drogi krajowe na terenie miasta utrzymywane będą w ramach
zimowego utrzymania dróg przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu. Kontakt
telefoniczny z Rejonem w Lublińcu pod numerami: 034/356-24-18
i 034/ 356-37-05.

