Centrum
w remoncie
Centrum miasta w tym roku
znowu zmieni się w plac budowy. I to nie tylko ze względu
na przebudowę głównego deptaka – ulicy Krakowskiej, ale
również z uwagi na planowane
remonty miejskich budynków.
Od
kilku
lat
tarnogórski Urząd Miejski inwestuje
w odnawianie gminnych kamienic w centrum, także prywatni
przedsiębiorcy coraz większą
wagę przykładają do estetyki
swoich budynków. Dzięki temu

oraz dachu i ocieplenie. Całość
prac wyniesie 356 tysięcy złotych.
Niewiele mniej będzie kosztował remont budynku przy ul.
Piastowskiej 8. Za 336 tysięcy
odnowiona zostanie elewacja
kamienicy.
Modernizację przejdzie również kolejna kamienica przy ul.
Krakowskiej 13 (zdj. u dołu).
Remont elewacji i klatek schodowych „trzynastki” wyniesie
141 tysięcy złotych.

Trwa zbiórka
odpadów
Przypominamy, że w Tarnowskich Górach trwa zbiórka odpadów specjalnych i
niebezpiecznych. W wyznaczonych miejscach, w godzinach od 10.00 do 18.00 stoją
mobilne punkty.
Harmonogram:
29 maja, Stare Tarnowice
parking przy ul. Niedziałkowskiego, obok kościoła
30 maja, Repty Śląskie
parking przy ul. Waliski, obok
placu zabaw
31 maja, Opatowice
plac przy ul. Pastuszki,
obok świetlicy
1 czerwca, Rybna
na terenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 4 przy ul.
Powstańców Warszawskich 4
4 czerwca, Śródmieście –
Centrum – przy ul. Wojska
Polskiego obok wjazdu na
stadion TS Gwarek

Falochron

centrum miasta odzyskuje blask.
W tym roku remontowany będzie budynek przy Rynku 6,6a
(róg Krakowska/Lompy). Prace
obejmować będą odnowienie
elewacji, przebudowę kominów

To jeszcze nie wszystkie zmiany. Rozstrzygnięty został również przetarg na dzierżawę lokalu na parterze kamienicy nr
10. Już wiemy, że w budynku
powstanie klubokawiarnia.

Książka jest sztuką
17 maja rozstrzygnięto konkurs
„Książka jest sztuką”. Do 11 maja
wpłynęły 73 prace plastyczne, spośród których wyłoniono zwycięzców. Oto nagrodzeni:
Grupa I
I miejsce - Robert Król (SP nr 9);
II miejsce - Jessica Aniśkiewicz
(SP nr 9); III miejsce - Alicja Pluta
(SP nr 9).
Grupa II
I miejsce - Karolina Ficek (SP nr
9; II miejsce - Nadia Rezek (Gimnazjum w Świerklańcu); III miejsce
- Alicja Trojan (Gimnazjum nr 1).
Wyróżnienie - Aleksandra Sobel
(Gimnazjum nr 5).
Grupa III
I miejsce - Weronika Fejdasz (ZSA
-P); I miejsce - Aneta Opioła (ZSA
-P); II miejsce - Dominika Śliwińska (ZSA-P); II miejsce - Natalia
Kuna (ZSA-P); III miejsce - Martyna Janic (ZSA-P).
W grupie IV Komisja Konkursowa
nie przyznała nagród. Wyróżnienie Dyrektora Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Tarnowskich Górach
otrzymała Anita Baran (Gimnazjum
w Radzionkowie).
Nagrody ufundowane zostały
przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza oraz
Gminną Bibliotekę Publiczną Zbrosławice.

Praca Dominiki Śliwińskiej.

facebook /um.tarnowskiegory

Od kilku tygodni przy ul.
Górniczej w Tarnowskich
Górach działa Centrum Profilaktyki i Wsparcia Terapeutycznego dla Uzależnionych i
Ich Rodzin. Punkt uruchomiło
Stowarzyszenie „Falochron”.
Centrum zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i
ich bliskich w podejmowaniu
wysiłku wprowadzania zmian
w dotychczasowym życiu, a
także uczy młodych ludzi podejmowania świadomych wyborów związanych z własnym
rozwojem bez sięgania po
substancje psychoaktywne.
Kontakt:
Anna Pyrkosz 509 045 920
Michał Pyrkosz 721 138 654

Prace postępują
Trwa kolejny etap budowy
dworca w Tarnowskich Górach.
Z każdym dniem widać postępy.
Prace toczą się błyskawicznie.
Robotnicy wznieśli stalowe konstrukcje pod peron, a szkielet hali
dworcowej zaczyna przypominać
budynek z projektów.

Budowa dworca MZKP będzie kosztowała 18,5 mln zł, z
czego ponad 11 mln zł pochodzi z
funduszy unijnych. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym
roku. Zanim to jednak nastąpi,
kierowców czekają utrudnienia.
– W II połowie czerwca trze-

– Zakończyliśmy już roboty
betoniarsko–zbrojeniowe. Teraz
na słupach montowana jest konstrukcja dachu. Trwają też prace
przy konstrukcji wiaty. Wiata będzie połączona dachem z nową
halą dworcową. W tym tygodniu
na plac budowy wchodzą ekipy
murarskie – informuje Henryk
Szudy, dyrektor MZKP.

ba będzie przenieść przystanki
autobusowe i zamknąć rejon ulic
Częstochowskiej i Pokoju, ponieważ rozpocznie się przebudowa
układu drogowego wokół dworca.
Plan zmiany organizacji ruchu
wymaga jeszcze akceptacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
– mówi Radosław Czajka, kierownik MZUiM.

Koncert
w Konwikcie
Miłośników muzyki organowej zapraszamy na trzeci
koncert w Konwikcie. W niedzielę, 3 czerwca, w kościele
p.w. M.B. Królowej Pokoju
gościć będziemy dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie
– prof. Mirosławę SemeniukPodrazę. W programie znajdą
się m.in. utwory następujących kompozytorów: Dietrich
Buxtehude, Georg Muffat,
Pellegrino Tomeoni, Johann
Sebastian Bach.
Koncert realizowany będzie
w ramach cyklu „III Koncerty Organowe w Konwikcie”,
którego organizatorami są:
Parafia M.B. Królowej Pokoju oraz Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Początek
godz. 19.00. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy.

