Najbrzydsze miejsce?
Już za kilka miesięcy wyniki przeprowadzonej w 2008 roku Analizy preferencji społecznych w zakresie kierunków rozwoju miasta Tarnowskie
Góry przestaną być aktualne. Tarnogórski dworzec - najbrzydsza lokalizacja w mieście zmieni się w atrakcyjne i nowoczesne miejsce.
- Trwają prace wykończeniowe. Wiata i słupy nośne okładane są blachą. W pomieszczeniach budynku zakładana jest
klimatyzacja i wentylacja. Wykonywane są sufity, kładziemy
płytki i wykładziny, montujemy
baterie i inne elementy wykoń-

wdrażanych w nowych autobusach PKM Świerklaniec i KZK
GOP - mówi Henryk Szudy, dyrektor MZKP.
Roboty są prowadzone również na placu manewrowym,
gdzie kładziona jest już nowa
nawierzchnia. Teren wcześniej

Prace postępują bardzo szybko. Zawsze jednak mogą się pojawić nieoczekiwane przeszkody, które opóźniają inwestycję - do tej pory już dwukrotnie
wstrzymano roboty w związku z odkryciem niewybuchów
z okresu wojny.

Tarnogórska „jedenastka” ma nową „słoneczną” elewację. Budynek
przedszkola przeszedł nie tylko lifting, ale przede wszystkim kompleksowe prace, w ramach których przeprowadzono termomodernizację obiektu. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 70 496,62 zł.

Sympozjum w Ratuszu
W dniach 20 i 22 października
2012 roku odbyło się XI Sympozjum Tarnogórskie. Tematem tegorocznych spotkań były sprawiedliwość i państwo prawa. Przez
wypowiedzi prelegentów przewi-

wyborach parlamentarnych i samorządowych. Była także mowa
o wybieranych przez nas systemach wartości. Wykładowcy starali się wskazać jak wielkie znaczenie mają nasze działania oddolne,

jał się motyw odpowiedzialności
za podejmowane decyzje, w tym
obdarzanie zaufaniem wybieranych przez nas reprezentantów w

zaangażowanie i zainteresowanie,
czym zajmują sie wybierani przez
nas przedstawiciele do władz.

W budynku zamontowano już szyby. Trwają prace wykończeniowe.
czeniowe. Znany jest już projekt
tablic przystankowych. Tablice będą wyświetlały informacje
o planowanych kursach autobusów. System będzie współpracował z dyspozytorskim systemem pozycjonowania pojazdów

został uporządkowany - wyrównany, utwardzony i ograniczony
krawężnikami.
Wszystko na to wskazuje, że
dworzec będzie gotowy zgodnie
z planem, czyli w styczniu przyszłego roku.

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie. Tym razem fotograficznym.Tematem jest „Jesień w Tarnowskich Górach”.
Zdjęcia powinny być dostarczone w wersji cyfrowej, formatu jpg,
o rozdzielczości 300 dpi, kolorowe lub czarno-białe. Jeden uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie do 5 zdjęć. Na zdjęcia
czekamy w Punkcie Informacji o Mieście tarnogórskiego Ratusza,
Rynek 4, do 14 listopada 2012 r. Zdjęcia można również nadsyłać na
adres m.trzcionkowska@tarnowskiegory.pl.
Autorzy najlepszych 5 prac otrzymają nagrodę - album „Tarnowskie (z) Góry. Pod niebem” oraz dodatkowo nagrodę specjalną –
3-dniowe warsztaty fotograficzne, poprowadzone przez Sebastiana
Romankiewicza – autora zdjęć w albumie. Warsztaty odbędą się w
Tarnowskich Górach. Prowadzący pokaże i podpowie, jak poprawnie i ciekawie wykonywać zdjęcia outdoorowe krajobrazu, architektury oraz zdjęcia w dużych, ciemnych przestrzeniach, takich jak
np. kościoły.
Udział w konkursie jest jednoczesną zgodą uczestnika na publikację przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wyników konkursu oraz na wykorzystanie jego zdjęć w celach promocyjnych miasta.
Książkę „Tarnowskie (z) Góry. Pod niebem” będzie można wygrać
również w kolejnych konkursach, które będą ogłaszane każdego
miesiąca, do końca 2012 r.

Budowa nowego dworca autobusowego w Tarnowskich
Górach będzie kosztowała ponad 18,5 miliona złotych. Inwestycja jest współfinansowana z
funduszy unijnych.

Od głowy

Narodowe Święto

Rada Miejska w Tarnowskich Górach podjęła
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wybór metody poprzedziło zapytanie sformułowane w postaci ankiety
skierowanej do mieszkańców.
Ankieta ukazała się na
stronie internetowej miasta oraz w prasie lokalnej.
Ogółem w tej konsultacji
społecznej swoją opinię
wyraziło 1785 mieszkańców, w tym 1594 w internecie, a 191 w formie pisemnej.
Zgodnie z uchwałą i wyborem tarnogórzan - metoda naliczania opłaty w naszym mieście zależeć będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość.

Narodowe Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada
w Tarnowskich Górach rozpoczynają się już w wieczór poprzedzający ten dzień. W sobotę, o godz. 17.00,
z
tarnogórskiego
Rynku
wyruszy
kompania
honorowa
5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego w towarzystwie orkiestry dętej,
pocztów sztandarowych, reprezentantów władz miasta i powiatu oraz
mieszkańców miasta. Przemaszerują na Cmentarz Wojenny przy ulicy
Wyszyńskiego, gdzie odbędzie się apel poległych. Po ceremonii wojskowej zostaną złożone kwiaty pod pomnikami pamięci.
W niedzielę obchody Święta Niepodległości rozpocznie msza św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św.św. Apostołów Piotra i Pawła o godz.
10.00. Po mszy nastąpi ceremonia złożenia kwiatów pod tablicami pamięci, a przedstawiciele lokalnych samorządów przypomną w swoich wystąpieniach o ważnych wydarzeniach, które rozegrały się w listopadzie 1918
roku. Po południu, w Pałacu w Rybnej, odbędzie się uroczystość wręczenia wyróżnień Srebrnego Skrzydła zasłużonym mieszkańcom naszego miasta. Uroczystość zwieńczy koncert Elżbiety Adamiak z zespołem.
Zapraszamy mieszkańców Tarnowskich Gór do udziału w obchodach
Święta Niepodległości.
Niejednego pewnie zaskoczy informacja, że najstarsze wpisy na
tarnogórskim facebook’u odnoszą się do 30 kwietnia 1526 roku. Niewielu może się pochwalić tak długą osią czasu. Oprócz informacji historycznych, miasto publikuje oczywiście także bieżące wiadomości
oraz wiele ciekawych konkursów. Serdecznie zapraszamy.

facebook/um.tarnowskiegory

