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Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry na powierzchni 83,72 km kw. liczą ponad 57
tysięcy mieszkańców. Gory, czyli po staropolsku kopalnie
powstały tu na gruntach wsi Tarnowice, stąd nazwa miasta
Tarnowskie Góry. Położone są w pobliżu jeziora Nakło-Chechło.
Od 2017 roku tutejsze zabytki pogórnicze znalazły się na
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To zabytkowa Kopalnia
Srebra oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga, które leżą na Szlaku

Zabytków Techniki. W sztolni turyści mogą przepłynąć łodziami
najdłuższym podziemnym kanałem w Polsce, który ma 600 metrów
długości. Nazwa sztolni wzięła się od pstrąga, którego można
zobaczyć w wodzie na głębokości blisko 1 metra. W świetle ma
on właśnie czarny kolor.
W kopalni z kolei zwiedza się chodniki, komory i multimedialne
muzeum. Można tu przejechać się miniwąskotorówką skansenową,
zwiedzić Galerię pod Kopułą, zobaczyć koło wodne, kamienie
górnicze oraz szolę, czyli słynną górniczą windę, która przez
30 lat obsłużyła ponad 2 miliony turystów. Od czasu, w którym
podziemia tarnogórskie trafiły na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO znacznie wzrosło zainteresowanie tymi obiektami. Tylko
w dwa miesiące 2017 odwiedziło je blisko 117 tysięcy turystów.
Tarnowskie Góry są znane z „gwarków”, czyli rzeźb o 1,6 metrów
wysokości, które przedstawiają górników srebra w pracy. W ręce
trzymają oni lampkę górniczą. Stoją one przy ulicy
Krakowskiej, Piłsudskiego, na Rynku oraz na rondzie na
Kaczyńcu.
W Tarnowskich Górach urodził się znany na całym świecie
patolog, psychiatra i neurolog, Carl Wernicke. Swoją sławę
zawdzięcza on badaniom, które dotyczyły uszkodzenia mózgu. To
Wernicke opisał afazję sensoryczną i odkrył korowy ośrodek
mowy.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów Tarnowskich Gór
jest Sztolnia Czarnego Pstrąga.
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Artykuły archiwalne
Tarnowskie Góry, Turystyka i Rekreacja
Bike Atelier MTB Maraton w Tarnowskich Górach!
Fani kolarstwa górskiego będą mieli okazję spotkać się w

Tarnowskich Górach podczas Bike Atelier MTB Maratonu, który
odbędzie się 18 lipca. To jedna z najpopularniejszych tego
typu serii w Polsce. Wybierz jeden z czterech dystansów –
Stawiamy na dobrą, sportową rywalizację zarówno wśród
amatorów, jak…
9 lipca 2021 3 min read
Mieszkańcy, Tarnowskie Góry
Do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 13 projektów
13 propozycji wpłynęło do Urzędu Miejskiego w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2022. Do końca lipca
potrwa weryfikacja wniosków i ustalanie listy projektów do
głosowania. Sierpień będzie miesiącem na składanie
ewentualnych odwołań. Głosowanie potrwa od 1 do 15 września
br.

Przypomnijmy, w ramach…

8 lipca 2021 1 min read
Tarnowskie Góry, Turystyka i Rekreacja
Na niebiesko. SMZT uruchamia hostel w fabryce mydła!
Jeszcze w tym miesiącu Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej uruchomi pierwszy w mieście hostel. Powstaje on
w historycznych budynkach dawnej fabryki mydła Josepha
Lukaschika przy ul. Gliwickiej 4 i 2 w Tarnowskich Górach.
Projekt aranżacji, utrzymany w klimacie wytwórni mydła,
nawiązuje do sztandarowego produktu zakładu z…
7 lipca 2021 4 min read
Tarnowskie Góry, Turystyka i Rekreacja
Wakacje z kościołami
Zapraszamy na Wakacje z kościołami czyli wieczorne zwiedzanie
tarnogórskich świątyń. Zamiast jednej nocy kościołów i
niemożności odwiedzenia wszystkich z nich w lipcu, sierpniu i
wrześniu można odwiedzić ich aż dwanaście! Start 10 lipca w
kościele pw. św. Anny. Każdy z nich kryje tajemnice, ciekawe
historie,…
2 lipca 2021 1 min read
Kultura, Tarnowskie Góry
Kamilianie zapraszają na Galenberg

W piątek 2 lipca szykuje się II edycja fantastycznego i
magicznego koncertu, którego pierwsza odsłona odbyła się w
lipcu 2019 roku w Parku na Pinach. Teraz wydarzenie będzie
powtórzone, ale z nowym repertuarem – w Parku Kamiliańskim na
Osadzie Jana. Start o godz. 20.30. –…
29 czerwca 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Tarnowskie Góry
Wiśnie Kazan i kuliste wróciły na Rynek i Plac Wolności
W miejscu usuniętych jesienią minionego roku, pięknie
kwitnących, wiśni piłkowanych Kazan – na tarnogórskim Rynku
dziś pojawiły się nowe dorodne egzemplarze. Bryły korzeniowe
roślin zostały zabezpieczone specjalnymi geokompozytami, które
magazynują wodę w pobliżu korzeni i zapewniają odpowiedni
poziom wilgotności gleby. Maty wspomagające rośliny zostały
ufundowane…
28 czerwca 2021 1 min read
Kultura, Tarnowskie Góry
TCK zaprasza na wydarzenia on-line!
Tarnogórskie Centrum Kultury zaprasza w tym tygodniu na
kolejne ciekawe wydarzenia online. 14.04.2021, godz.
19:00kierunek MUZYKA: Śpiewać każdy może? (odc. 12) / online
Podczas najbliższego spotkania prowadzący skupią się na
osobliwych przypadkach wokalistek i wokalistów, którzy
delikatnie mówiąc nie posiadają nieskazitelnie czystych, z
punktu widzenia…
14 kwietnia 2021 1 min read
Kultura, Tarnowskie Góry
Wiosna Barokowa w Rybnej online
Druga odsłona VIII Festiwalu Wiosna Barokowa w wersji online
odbędzie się w niedzielę 11 kwietnia o godz. 18.00. Tym razem
czeka nas koncert lutniowy w wykonaniu Anny Wiktorii Swobody.
Na program złożą się utwory m.in. Silviusa Leopolda Weissa,
najsłynniejszego lutnisty XVIII wieku z Śląska. Pochodząca…
9 kwietnia 2021 2 min read
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