Otwarci na świat
Tarnowskie Góry coraz
więcej mają do zaoferowania
w internecie. Strona urzędowa to już nie tylko użyteczne
narzędzie i podstawowe informacje dla mieszkańców,
ale także wirtualna wycieczka
po mieście, telewizja internetowa oraz KOTEK, czyli
strona edukacyjna dla dzieci.
Dzięki temu internauci z każdego miejsca na świecie mogą
znaleźć tu coś interesującego.
I poznać nasze miasto.
Wirtualna wycieczka zaczyna
się oczywiście na Rynku, który
można zobaczyć z dwóch punktów widokowych. Najważniejsze znajdujące się tutaj obiekty
zostały opisane. Możemy także
wejść na wieżę ratusza i zobaczyć panoramę miasta. I to wystarczy, aby zrozumieć jakim
miastem są Tarnowskie Góry.
W tej chwili dostępna jest jeszcze jedna lokalizacja - plac Wolności. Na czterech lokalizacjach
się jednak nie skończy i będą
dodawane kolejne.
- Najważniejsze było przygotowanie engine`u, na którym
pracuje system. Jest sprawdzony, wygodny i funkcjonalny.
Teraz wystarczy tylko dodawać
kolejne zdjęcia. Możliwości
są nieograniczone - tłumaczy
Piotr Korab z Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta
Urzędu Miejskiego.
Wkrótce będzie można wirtualnie odwiedzić także: ulicę
Krakowską, Zabytkową Kopalnię, pałac w Rybnej, Park Miejski, czy Dolomity. Docelowo
punktów widokowych będzie
kilkadziesiąt.

- Staramy się promować miasto w różnych formach, tak aby
dotrzeć do jak najszerszej liczby
odbiorców. Jednych mogą zaciekawić panoramy, innych filmowe relacje z najciekawszych
imprez miejskich - mówi Joanna
Żuk, naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta.
Na stronie internetowej oprócz
filmów promocyjnych miasta
(także w języku angielskim)
znalazły się między innymi materiały z otwarcia kompleksu
zamkowego w Starych Tarnowicach, odsłonięcia pomnika,
czy z manewrów wojskowych
w Dolomitach. Maluchom z
Tarnowskich Gór (i nie tylko)
burmistrz Arkadiusz Czech czyta bajkę - o spisku w zoo. Ale
prawdziwą gratką dla najmłodszych jest „KOTEK”.

- KOTEK w przystępny i ciekawy sposób wprowadza dzieci w
historię i tradycję naszego miasta. Dzieci mogą tutaj popływać
łódką w sztolni, pomóc gwarkowi wydobyć grudkę srebra,
zbudować zamek, pomalować
herb miasta, czy ugotować śląski
obiad. A w czasie zabawy „sprzedajemy” im wiele ważnych i ciekawych informacji - przekonuje
Damian Stadler z Biura Kultury
Urzędu Miejskiego.
Komputerowe Okno Tarnogórskiej Edukacji Kulturalnej
to projekt zrealizowany dzięki
dotacji z Unii Europejskiej. Wyjątkowy, lecz z pewnością nie
ostatni. Bo tarnogórska strona
jeszcze nie raz będzie się zmieniać i zaskakiwać, przyciągając internautów. Zapraszamy:
www.tarnowskiegory.pl

Co z dworcem?

Parowóz

30 czerwca Międzygminny
Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich
Górach ogłosił przetarg na
„Budowę dworca autobusowego w Tarnowskich Górach”.
Do 10 sierpnia wykonawcy
mają czas na złożenie ofert.
Nowoczesny obiekt powstanie
najpóźniej pod koniec przyszłego roku.
Budowa będzie obejmowała:
wykonanie nowego budynku
dworca, placu manewrowego
dla autobusów, peronów, wiaty,
parkingu i miejsc postojowych
dla samochodów osobowych.
Dodatkowo przebudowane zostaną fragmenty ul. Pokoju, ul.
Częstochowskiej oraz skrzyżowania ul. Pokoju z ul. Styczyńskiego.
Projekt „Przystanek Europa
- regionalne centrum obsługi
pasażerskiej” jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Opera-

Stojący przy dworcu autobusowym zabytkowy parowóz
ma 118 lat! Z okazji zbliżających się 120 urodzin - kolejarze
zdecydowali się go odrestaurować. Przy okazji nowy blask
zyska także nieco młodsza lokomotywa spalinowa. Obie na stałe wpisały się już w krajobraz
miasta.
Parowóz serii TP-1 to zabytek klasy „0”. To jedyny taki pojazd zachowany w Polsce i jeden
z trzech podobnych egzemplarzy
w Europie. Tarnogórski parowóz
został zbudowany w 1893 roku,
waży ponad 46 ton i osiągał prędkość maksymalną 50 kilometrów
na godzinę. Do 1966 roku był
eksploatowany w Parowozowni
Trzebinia, po zakończeniu służby
przechowywany był w Przemyślu
skąd w 1971 roku trafił jako eksponat do Tarnowskich Gór.
Odnową zabytku ma się zająć
komitet ds. rewitalizacji kolejnictwa w Tarnowskich Górach we
współpracy z Urzędem Miejskim
i Starostwem Powiatowym.

cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Tarnowskie Góry otrzymają
11 mln zł unijnej dotacji. De-

cyzja o dofinansowaniu została
podjęta jeszcze w marcu tego
roku.

