Co z tym dworcem?
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej będzie
się starał o pozwolenie na budowę nowego dworca autobusowego. Niestety, wciąż nie ma decyzji
o dofinansowaniu inwestycji ze
środków Unii Europejskiej. Pojawił się nawet problem, bo chociaż nasz projekt jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej
część zaoszczędzonych pieniędzy
została przekazana na realizację
zadań znajdujących się na niższych pozycjach. To po co utworzona została lista?
Na szczęście pieniędzy z
oszczędności jest dość i wciąż jest
szansa na dofinansowanie potrzebne do budowy dworca. Przedstawiciele MZKP wraz z burmistrzem
Piotrem Skrabaczewskim będą
prowadzić w tej sprawie rozmowy
z Marszałkiem województwa.
Czarny scenariusz? Brak środ-

ków Unii Europejskiej na realizację tarnogórskiego projektu.
Dlatego trzeba podjąć rozmowy
zanim pieniądze zostaną rozdane i
trafią do innych miast. Tarnowskie
Góry potrzebują nowego dworca i
MZKP nie zrezygnuje z jego budowy. Bez pieniędzy z UE byłoby
to jednak o wiele trudniejsze i wymagało zupełnie innego montażu
finansowego, a to przesunęłoby
w czasie realizację tego projektu.
Kryteria przyznawania środków
powinny być jasne i nie budzące
żadnych wątpliwości. Nie pozostaje więc nic innego, jak liczyć
na rozsądek osób dysponujących
tymi środkami i przestrzeganie
kolejności projektów na liście rezerwowej. A prowadzić rozmów
nie zaszkodzi. Oficjalnych i nieoficjalnych. Nasi samorządowcy
i parlametarzyści mają pełne pole
do popisu.

Srebro - wspólny mianownik
Na tarnogórskim rynku wydawniczym ukazała się nowa publikacja wydana przez Urząd Miejski
oraz Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Tarnogórskiej. Jest to studium nad starymi fotografiami
miasta, przedstawiającymi miejsca i ludzi sprzed lat.
Album traktuje srebro, które odegrało swoją rolę w rozwoju Tarnowskich Gór, jako wspólny mianownik
- kruszcu budującego jak i utrwalającego. Jak piszą autorzy Maria Marciniak i Marek Wojcik „podziemne
srebro wychodząc z cienia i poddając się działaniom światła, tworzy
obraz fotograficzny”.
Publikacja będzie w sprzedaży
w Stowarzyszeniu Miłośników
Ziemi Tarnogórskiej.

III Międzynarodowy
Memoriał im. S. Karmelity

Opieka nad
zwierzętami

W dniach 14 -16 stycznia w sali
sportowej Szkoły Podstawowej nr
15 w Tarnowskich Górach odbył się
turniej hokeja na trawie – III Międzynarodowy Memoriał im. Stefana
Karmelity, w którym wzięły udział
22 drużyny, w sumie ok. 220 uczestników.
Zawody z udziałem drużyn
z Polski, Ukrainy i Słowacji rozegrano w 4 kategoriach wiekowych.
Najlepiej zaprezentowali się:

Informujemy, że w bieżącym
roku gmina Tarnowskie Góry ma
podpisaną umowę z firmą Zamex,
która prowadzi schronisko w Miedarach, przy ul. 1 Maja 76. Firma
zajmuje się wyłapywaniem, transportem i opieką nad zwierzętami.
Przypominamy, że wszelkie zgłoszenia należy kierować do Wydziału Gospodarki Miejskiej tel. 32/ 39
33 681 (w godz. 8.00-16.00) lub do
Straży Miejskiej tel. 32/ 39 33 687
(w godz. 16.00-20.00). Interwencje
przyjmuje również Policja pod nr
tel. 32/ 39 35 200; 32/ 39 35 255 (po
godz. 20.00).

kategoria młodzicy
1.HK Olimpia Winnica - Ukraina
2.HC Poltehnik Korosten – Ukraina

3.UKHT
Góry

,,Ósemka”

Tarnowskie

kategoria dzieci
1.UKS SP 26 Poznań
2.HK Olimpia Winnica – Ukraina
3.HC Politehnik Korosten - Ukraina
Międzynarodowe zawody zorganizowali: Uczniowski Klub Hokeja na Trawie ,,Ósemka”, Szkoła Podstawowa nr 15, Urząd
Miejski w Tarnowskich Górach,
a patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry –
Arkadiusz Czech.

Stare, zniszczone tablice informacyjne w każdej dzielnicy zostały
wymienione na nowe. Znajdują się
na nich szczegółowe, narysowane
od podstaw plany dzielnic. Wszyst-

kie budynki zostały narysowane
oddzielnie i oznaczone różnymi kolorami. Dzięki temu bez problemu
można odróżnić zabytki od lokali
usługowych czy mieszkalnych.

Zmiana numerów
Przypominamy, że z dniem
01.01.2011 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych Gminy
i Urzędu Miejskiego. W związku
z powyższym, począwszy od 2011
roku wszystkie wpłaty należy kierować na podane niżej rachunki bankowe:
26 1140 1078 0000 4045 2100 1001,
na który należy wpłacać opłatę za
udostępnienie danych osobowych,
udział w podatku dochodowym od
osób prawnych i fizycznych.
25 1140 1078 0000 4045 2100 1019,
na który należy wpłacać podatek od
nieruchomości, podatek od środków
transportowych, podatek rolny, podatek leśny i opłatę targową.

95 1140 1078 0000 4045 2100 1020,
na który należy wpłacać opłatę skarbową.
89 1140 1078 0000 4045 2100 2001,
na który należy wpłacać opłaty za
koncesje i licencje, mandaty Straży Miejskiej, opłaty za wydawanie
zezwoleń na podawanie i sprzedaż
napojów alkoholowych, opłaty za
dzierżawę, opłaty za najem lokali,
użytkowanie, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia komunalnego.
35 1140 1078 0000 4045 2100 2003,
na który należy wpłacać depozyty,
wadia, zabezpieczenia.
Obsługę
gotówkową
od
01.01.20011 r. prowadzi Placówka
Multibanku pod adresem Rynek 11.

