Przyjazna gmina

Co w tym roku?
Kryzys zatacza coraz szersze kręgi, więc większość gmin
oszczędza i tnie budżety. Tarnowskie Góry jednak wciąż inwestują. I to z rozmachem. Rok
2012 stanie pod znakiem realizacji długo oczekiwanych zadań.

W tym roku zakończy się pierwszy etap budowy kanalizacji. Efekty są już widoczne i odczuwalne.
Przed końcem minionego roku
otwarta została Centralna Oczyszczalnia Ścieków. Miasto jest coraz
lepiej skanalizowane. I na tym nie
koniec, bo zaraz po zakończeniu I
etapu, rozpocznie się etap II. Tarnowskie Góry już dostały dofinansowanie z Unii Europejskiej.
- Tak szeroki zakres prac i ich

tempo jest możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków
europejskich. Bez dofinansowania
w kanalizację inwestowalibyśmy
jeszcze przez wiele lat, blokując
realizację innych zadań - mówi
Arkadiusz Czech, burmistrz Tar-

nowskich Gór. Tymczasem pieniądze z UE płyną do Tarnowskich
Gór szerokim strumieniem. Dzięki
nim najbrzydsze miejsce w mieście, czyli dworzec autobusowy już przestało istnieć. Na jego miejscu powstaje nowoczesne centrum
przesiadkowe, Przystanek Europa.
Budżet na rok 2012 rok to także
pieniądze na oczekiwaną przebudowę ulic Krakowskiej i Tylnej.
Na ten cel przeznaczono 2,5 mi-

liona złotych. Spore pieniądze, bo
niemal 1 mln złotych będzie także
kosztować dalsza modernizacja
Tarnogórskiego Centrum Kultury
i wyposażenie sali widowiskowej.
Za 400 tysięcy wybudowane zostaną trybuny na stadionie Gwarka.
Inwestycje, które zostaną rozpoczęte w tym roku, to także budowa
nowej hali sportowej przy Parku
Wodnym. Na ten cel zarezerwowano na razie ok. pół miliona złotych.
Wciaż niezrealizowane plany to
budowa mieszkań komunalnych,
ale ten projekt nie trafił do szuflady.
Inwestycja jest przygotowywana.
W tym roku na ten cel zarezerwowano w budżecie ok. 60 tys. złotych.
- Staramy się konsekwentnie realizować projekty, o których mówi się
w mieście od lat i których oczekują
mieszkańcy. Część z nich wykonamy
w tym roku, inne tylko rozpoczniemy,
a jeszcze inne zostaną przygotowane do realizacji. A poza tymi strategicznymi inwestycjami przecież
nieustannie prowadzimy remonty i
modernizacje w oświacie, budujemy
boiska szkolne, naprawiamy drogi i
kładziemy nowe nakładki asfaltowe.
Budżet, który przygotowałem gwarantuje rozwój Tarnowskich Gór przekonuje Arkadiusz Czech.
I nie są to tylko obietnice. Rozkopane drogi, pod którymi powstaje kanalizacja, utrudnienia
w centrum gdzie powstaje nowy
dworzec, nieczynna od dłuższego czasu sala widowiskowa TCK
to dowód na to, że śmiałe plany są
realizowane. A mieszkańcy muszą
tylko wytrzymać niedogodności
z tym związane i wykazać jeszcze
trochę cierpliwości. Bo przecież w
ciągu minionych kilku lat nasze miasto naprawdę się zmieniło.

Konkurs wiedzy o mieście

Przypominamy o trwającym od
16 stycznia konkursie pn. „Co
wiesz o Tarnowskich Górach”.
W każdej chwili można jeszcze
włączyć się do konkursu.
Szczegółowy regulamin jest
dostępny na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w zakładce
Miasto. Pytania są publikowane nie tylko na miejskiej stronie,
ale również na profilu urzędowym portalu społecznościowego
www.facebook.com.
Odpowiedzi należy przysyłać na
adres e-mail: info@tarnowskiegory.pl.
Zachęcamy do zaglądania na
stronę i do udziału w konkursie.
Na zwycięzców czekają ciekawe
nagrody.

Kolejna prestiżowa nagroda dla
naszego samorządu. Miasto wzięło
udział w Ogólnopolskim Programie
Przyjazna Gmina, który odbywał się
pod patronatem Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Program miał na celu
wyłonienie i promocję najlepszych
Gmin oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie.
Tarnowskie Góry zdobyły tytuł
Przyjaznej Gminy. Zadecydowały o
tym m.in.: atrakcyjne tereny inwestycyjne, rozmach inwestycyjny, planowane przedsięwzięcia i walory miasta.

Zakochani w TG
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zakochani w Tarnowskich Górach”
z okazji „Walentynek 2012”. Konkurs trwa od 16 stycznia do 9 lutego 2012 r. Każdy uczestnik może
zgłosić do konkursu jedną fotografię, która przedstawia zakochaną
parę na tle ciekawych miejsc w
Tarnowskich Górach wraz z opisem lokalizacji, gdzie zostało wykonane zdjęcie.
Zgłoszenia należy przesyłać
na adres internetowy info@tarnowskiegory.pl. Wraz ze zdjęciem
należy przesłać następujące dane:

imiona i nazwiska osób na zdjęciu,
dokładny adres uczestników i numer telefonu.
Komisja będzie oceniać oryginalność pomysłu, jakość wykonania, estetykę i kompozycję zdjęcia
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone podczas imprezy „Walentynki 2012” w dniu 14
lutego 2012 r. o godzinie 16.00,
która odbędzie się na tarnogórskim
Rynku.
Regulamin konkursu znajduje
się na stronie www.tarnowskiegory.pl.

Ogłoszenie
W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom używającym w warunkach domowych specjalistycznego sprzętu medycznego,
wymagającego zasilania w energię elektryczną, Pełnomocnik Burmistrza
Miasta zwraca się z prośbą o kontakt z Urzędem Miejskim pod nr tel. 032
39-33-870 wszystkie osoby, które wymagają wsparcia oddechowego respiratorami w celu podania danych kontaktowych, które umożliwią przekazanie
wiadomości o planowanych przerwach w dostawach energii.

