Prawda o Katyniu
12 kwietnia w tarnogórskim
Muzeum odbyła się konferencja
połączona z pokazem filmowym,
poświęcona 72. Rocznicy Zbrodni
Katyńskiej. Konferencję poprowadził Damian Stadler, kierownik
Biura Kultury Urzędu Miejskiego
a wykłady wygłosili pracownicy
katowickiego oddziału IPN – Robert Ciupa, Tomasz Szafron i Ewelina Małachowska.
Pierwszy z wykładowców zre-

oficerów. Ewelina Małachowska w
swoim wykładzie starała się pokazać
skalę dramatu, jakiego doświadczyły rodziny ofiar. Opowiadała o
strasznej niewiedzy, co się działo z
członkami rodzin oraz o panującej
wtedy dezinformacji.
Krótkie wystąpienie prof. Krystyny Karczewskiej ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska podsumowało
konferencję. Jako żywy świadek historii, opowiedziała o swojej rodzi-

lacjonował fakty historyczne, które
doprowadziły do tych tragicznych
wydarzeń. Przedstawił również kopie zachowanych dokumentów i
zdjęcia z miejsca tragedii. O losach
kłamstwa katyńskiego opowiedział
Tomasz Szafron. Podkreślał, że nawet dziś zdarza się iż niektóre media podają nieprawdziwe informacje
o Zbrodni Katyńskiej, dlatego tak
ważne jest, by młodzi ludzie mogli
usłyszeć prawdę o losach polskich

nie i wydarzeniach, które osobiście
przeżyła i doświadczyła. Profesor
Karczewska poruszyła wątek represjonowania rodzin ofiar katyńskich
w PRL-u.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Krzewienia
Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł.
A. Kolpinga w Tarnowskich Górach,
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach oraz Muzeum.

Rozwój miasta zależy od nas
Wszyscy chcemy mieszkać w nowoczesnym, ładnym, czystym i rozwijającym się mieście. Oczekujemy
dobrej infrastruktury, wyremontowanych elewacji, nowych obiektów sportowych, wydarzeń kulturalnych i wielu innych rzeczy. Trzeba
jednak zdawać sobie sprawę z tego,
że realizacja tych zadań zależy także
od nas samych.
Możliwości inwestycyjne miasta zależą od budżetu. A budżet zależy między innymi od podatków, które płacą
mieszkańcy. Tymczasem wielu z nich
swoje pieniądze, zamiast u siebie, zostawia w innych miastach.
– Ludzie nie dopełniają obowiązku
meldunkowego. W sytuacji, w której
mieszkają w Tarnowskich Górach, ale
zameldowani są w innym mieście, to
ich podatki zamiast zostać tutaj, trafiają tam. Problem jest poważny, bo
szacunkowo dotyczy aż 10% mieszkańców naszego miasta – mówi Danuta
Plotecka, naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich.
Kolejny problem i strata dla budżetu
miasta to niepłacenie podatku od nieruchomości. Są osoby, które nie zgłaszają nowo wybudowanych domów (a w
naszym mieście wiele się buduje) i nie
płacą podatku od zabudowań. Tymczasem te pieniądze mogłyby zasilić miejską kasę i pozwolić na jeszcze szerszą
skalę inwestycji.
– Pieniądze są potrzebne. W Tar-

nowskich Górach realizowanych jest
wiele inwestycji. Powstaje nowy dworzec autobusowy, będziemy budować
halę sportową, trwa remont Tarnogórskiego Centrum Kultury i zaczęły się
już prace na Krakowskiej. Nie można
także zapominać, że niemal 200 milionów złotych pochłonęła już budowa kanalizacji – mówi Piotr Skarbaczewski,
z-ca burmistrza.
I tu kolejny problem, bo chociaż powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków i położono dziesiątki kilometrów
rur kanalizacyjnych - wielu mieszkańców wciąż nie podłączyło się do
kanalizacji. W ten sposób Tarnowskie
Góry nie osiągną wymaganego efektu
ekologicznego.
– Około tysiąca osób jeszcze się nie
podłączyło do kanalizacji. Zgodnie z
obowiązującym prawem tylko osoby,
które mają przydomowe oczyszczalnie
ścieków, mimo iż mają taką możliwość,
nie mają obowiązku podłączenia się do
sieci. Pozostali powinni to zrobić jak
najszybciej. Zdajemy sobie sprawę, że
są to dodatkowe koszty, ale miasto daje
możliwość przyznania dotacji do przyłączy kanalizacyjnych, a poza tym takie
rozwiązanie jest na dłuższą metę tańsze
i po prostu się opłaca – przekonuje
Piotr Skrabaczewski, z-ca burmistrza.
Pomijając już kwestie przepisów
prawnych, budowa, a następnie użytkowanie miejskiej kanalizacji ma poprawić warunki sanitarne, stan wód,

SMS z urzędu

W
Tarnowskich
Górach
rusza system powiadamiania
mieszkańców SMS-ami. To najszybszy i najpewniejszy sposób
przekazywania informacji.
Zdecydowaliśmy się na wdrożenie tego systemu, ponieważ
chcemy rzetelnie i szybko informować mieszkańców. Będą to nie
tylko komunikaty urzędowe, ale
również np. oferta kulturalna czy
też wiadomości o zagrożeniach i
awariach – przekonuje Beata Zielonka, rzecznik prasowy. Tematyka SMS-ów będzie bardzo różnorodna. Zalogowani użytkownicy
nie muszą się jednak martwić, że
zostaną zasypani ogromną ilością
spamu i bezużytecznych reklam.
Informacje będą pochodziły wy-

łącznie z Urzędu Miasta. – O
sprawność całego systemu i bezpieczeństwo bazy numerów zadba
zewnętrzna firma, z którą urząd
zawarł umowę. – zapewnia Sławomir Niesłony, kierownik Biura
Informatyki. Mieszkańcy zainteresowani informacjami z urzędu
powinni zarejestrować swój numer
telefonu wysyłając SMS o treści
+MIASTOTG pod numer 664 079
890. Po wysłaniu SMS-a system
wygeneruje potwierdzenie rejestracji i wyśle je na zapisany w bazie numer. Jedyny koszt jaki trzeba
ponieść, to jednorazowa opłata za
zapisanie się do systemu – jest to
koszt zwykłego SMS-a, zgodny z
taryfą swojego operatora GSM.

Czynny w soboty

Tarnogórski Punkt Informacji
o Mieście, działający na Rynku w
budynku Ratusza, wydłużył swoje
godziny urzędowania. Od kwietnia
dyżuruje również w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.
W Punkcie można uzyskać
m.in. informacje o zabytkach, o

odbywających się w mieście imprezach kulturalnych, połączeniach komunikacyjnych czy noclegach.
Niezbędne informacje można
także znaleźć na stronie internetowej miasta www.tarnowskiegory.
pl.

podnieść jakość życia oraz zwiększyć
atrakcyjność Tarnowskich Gór dla potencjalnych inwestorów. Warto więc z
tej możliwości skorzystać.
Warunki ekologiczne i czystość
miasta powinna poprawić także ustawa śmieciowa. Od 1 lipca 2013 roku
wszyscy będziemy płacić ten sam podatek śmieciowy zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, którego wysokość ustali
Rada Miejska. Umowę z firmą zajmującą się wywozem śmieci zawierać
będzie miasto. To kolejny powód, żeby
meldować się w Tarnowskich Górach,
bo ten podatek również będzie naliczany wg. miejsca zamieszkania. Dzięki
niemu powinny się skończyć problemy
dzikich wysypisk, przepełnionych koszy osiedlowych i śmieci leżących w
przydrożnych rowach.
– Zachęcamy mieszkańców do dopełniania obowiązku meldunkowego,
podatkowego oraz podłączenia się do
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nie
tylko z powodu obowiązku ustawowego, ale przede wszystkim ze względu
na rozwój naszego miasta, na którym
przecież zależy nam wszystkim – mówi
Arkadiusz Czech, burmistrz miasta.
Od maja pracownicy urzędu prowadzić będą w Tarnowskich Górach
kontrole w zakresie wywiązywania się
z tych obowiązków.

Noc imprez

Muzuem w Tarnowskich Górach
zaprasza na 7. edycję Nocy Muzealnej, która odbędzie sie 27 kwietnia.
W programie m.in.:
16.00 Występ zespołu „Gniozdórki” z
Przedszkola nr 17 „Bajkowe Wzgórze”; Bogusława Brol-Pawlicka:
„Higieniczne ABC”;
17.30 Oficjalne otwarcie Nocy Muzealnej; Salwa z broni czarnoprochowej
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach; Wielkie puszczanie
baniek mydlanych oraz inne zabawy
dla dzieci - Stowarzyszenie Kartel
Kulturalny;
18.00 dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki
„450-lecie herbu tarnogórskiego”;
19.00 Oprowadzenie po wystawie
„Toalety retro. Dawne sprzęty sanitarne”;
20.00 Rafał Ludwikowski „Moda i
zabiegi higieniczne wśród dawnych
koczowników Wielkiego stepu”;
21.00 Oprowadzenie po wystawie
„Toalety retro. Dawne sprzęty sanitarno-higieniczne”;
22.00 Koncert muzyczny - zespół
puzonistów kwART’et 97;
23.00 Nocne Zwiedzanie: „Pożegnanie z Toaletami”.
W godzinach 16.00-17.30 każde dziecko, które odwiedzi nasze Muzeum dostanie słodki poczęstunek.
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Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Dalkia Tarnowskie Góry
oraz Urz¹d Miasta Tarnowskie Góry

ZAPRASZAJ¥ PO RAZ PIERWSZY

w historii miasta Tarnowskie Góry do zwiedzania
Centralnej Oczyszczalni Œcieków oraz Ciep³owni

Organizatorzy
gwarantuj¹ bezp³atny transport autobusowy na dwóch trasach:
Trasa I

Wyjazd o godz. 9.00 oraz o godz. 11.30 spod Koœcio³a w Lasowicach i przejazd na nastêpuj¹ce przystanki:
1/ Dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach
2/ Przystanek autobusowy – ul. Powstañców Œl¹skich
3/ ul. Opolska 51 – parking PWiK
4/ Centralna Oczyszczalnia Œcieków
5/ Ciep³ownia

Trasa II

Wyjazd o godz. 9.00 oraz o godz. 11.30 spod Koœcio³a w Bobrownikach Œl. i przejazd na nastêpuj¹ce przystanki:
1/ Os. Jana – pawilon
2/ przystanek autobusowy – ul Wyszyñskiego
3/ przystanek autobusowy – ul. Janasa
4/ Ciep³ownia
5/ Centralna Oczyszczalnia Œcieków
Przewidywany ³¹czny czas zwiedzania Centralnej Oczyszczalni Œcieków oraz Ciep³owni to ok. 1 do 1,5 godziny.
Organizatorzy gwarantuj¹ odwiezienie uczestników zwiedzania zgodnie z zaplanowanymi na trasach przystankami.
Grupy powy¿ej 15 osób nale¿y zg³osiæ w terminie do 30 kwietnia 2012 na adres mailowy: anna.tronina@pwik-tg.pl

TARNOWSKIE GÓRY

