Potrzeba cierpliwości

Rozmawiamy z Arkadiuszem Czechem, burmistrzem Tarnowskich Gór
Nowy rok w pełni - mieszkańcy oczekują działania. Efektów
pracy. Zmian. Co z zapowiadanymi inwestycjami - nowym
dworcem, halą sportową, mieszkaniami?
Priorytety na najbliższe lata
nie uległy zmianie. Trwa budowa
kanalizacji i musimy ten projekt
doprowadzić do końca. Kolejny
temat to remont Tarnogórskiego
Centrum Kultury, które zmienia
się na naszych oczach. Im szybciej
zostanie skończony - tym lepiej.
Wreszcie doczekamy się sceny i
sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia. Oczekiwane przez
mieszkańców nowe inwestycje, a
więc dworzec autobusowy, hala
widowiskowo-sportowa i budowa
mieszkań komunalnych będą realizowane. Pracujemy nad tym.
Procedury są długotrwałe, więc
musimy wykazać cierpliwość. Myślę, że kiedy zamiast mówić o inwestycjach, po prostu je rozpoczniemy - będzie łatwiej uwierzyć.
Będzie nowy dworzec autobusowy? Pojawiły się głosy, że ta inwestycja jest zagrożona.
MZKP złożył wniosek o pozwolenie na budowę nowego dworca
autobusowego w Tarnowskich Górach. Przygotowania do tej inwestycji są już zaawansowane, ale też
procedury wymagają wielu uzgodnień. Konieczny jest jeszcze wybór
wykonawcy, organizacja komunikacji zastępczej i wiele uzgodnień
dotyczących organizacji ruchu.
Sama inwestycja musi być wykonana szybko, żeby nie utrudniać
życia mieszkańcom. Myślę, że dobre
przygotowanie w tym roku i budowa
dworca w przyszłym roku to najbardziej prawdopodobny scenariusz.
Czas trwania samej budowy szacowany jest na 6 miesięcy.
Faktycznie projekt nie uzyskał
jeszcze dofinansowania z Unii Europejskiej, ale jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Na spotkaniu z
marszałkiem województwa śląskiego przedstawiliśmy stan zaawansowania prac nad realizacją pro-

jektu oraz wszystkie argumenty za
jego dofinansowaniem. Marszałek
podszedł do nich ze zrozumieniem.
W staraniach o pozyskanie pieniędzy na realizację tego projektu
wspierają nas także parlamentarzyści. Jestem optymistą.

Myślę, że kiedy zamiast
mówić o inwestycjach, po
prostu je rozpoczniemy będzie łatwiej uwierzyć.
Trzeba przyznać, że to pieniądze z Unii Europejskiej są motorem większości zmian.
To prawda. Bez unijnej kasy trudno byłoby budować kanalizację i
realizować wiele innych projektów,
których koszty w 70 - 80 procentach
pokrywa Unia Europejska. Dzięki dobrym projektom pozyskujemy
pieniądze i zmieniamy nasze miasto.
Robi to nie tylko urząd. Po dotacje
sięgają też prywatni inwestorzy i
stowarzyszenia. Ostatnie rozstrzygnięcie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to
ponad 2,5 miliona złotych na otwarcie pensjonatu, nowej restauracji,
rozwój hotelu, czy modernizację
zabytkowego Sedlaczka. Każda złotówka i każda inwestycja ma dla nas
znaczenie.

Inwestycje są najważniejsze?
Są konieczne. Tarnowskie
Góry muszą stać się miastem
gdzie się dobrze pracuje, mieszka
i spędza czas wolny. Cieszą mnie
inwestycje mieszkaniowe prowadzone przez różnych inwestorów.
To pomaga przyciągnąć nowych
mieszkańców.
Czego jeszcze potrzeba dla
rozwoju miasta?
Jak wspomniałem - musimy
przyciągać inwestorów, ale również nowych mieszkańców. To
wymaga umiejętnej promocji
i tworzenia wizerunku miasta.
Mamy atuty, które trzeba wykorzystać.
Atuty?
Na przykład kopalnię zabytkową, która ma szansę trafić
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. A raczej
być jednym z elementów, które
na to pozwolą, bo samodzielnie
tego celu nie osiągnie. Dlatego
będziemy inwestować w Park
Miejski, który jest przykładem
rewitalizacji i wykorzystania terenów pogórniczych. Będziemy
intensywnie prowadzić rewitalizację starówki. Kutna Hora,
nasze miasto partnerskie, dzięki
kopalni zostało w całości wpisane na listę UNESCO. Może to jest
szansa dla Tarnowskich Gór.
To mogłoby mieć znaczący
wpływ na wizerunek miasta,
chociaż jest to wizja bardzo
optymistyczna.
Być może, ale musimy stawiać sobie ambitne cele. Zresztą już teraz Tarnowskie Góry
są miastem dobrze postrzeganym. Prowadzimy starania aby
ten wizerunek był jeszcze lepszy.
Mamy świetny film promocyjny
prezentujący nasze atuty, w tym
oczywiście zabytkową kopalnię.
Powstała internetowa telewizja
Gwarek, która szerokiemu gronu odbiorców prezentuje tarnogórskie wydarzenia kulturalne i
sportowe. Myślę, że to dobra metoda, którą należy wspierać.

Ogłoszenie

Dofinansowane zadania
Urząd Miejski w Tarnowskich
Górach jest realizatorem projektów w ramach „Programu na
rzecz pomocy społeczności romskiej w Polsce”
Ze środków programu na terenie
gminy Tarnowskie Góry w 2010
roku zrealizowano zadania na łączną kwotę 106.589,92 zł, w tym:
- wychowanie przedszkolne dzieci romskich – 4.985 zł;
- remonty i adaptację mieszkań dla
społeczności romskiej – 17.837,34
zł;
- remont świetlicy „Terne Roma”

– 65.930,08 zł;
- ubezpieczenie dzieci romskich –
453 zł;
- wypoczynek integracyjny dzieci
polskich i romskich – 15.423 zł;
- wycieczki integracyjne dzieci
polskich i romskich – 69,50 zł;
- zielona szkoła dla dzieci romskich – 1.890 zł.
Projekty sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu na rzecz pomocy
społeczności romskiej w Polsce”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
pełni dyżur w Ratuszu
i przyjmuje interwencje
w każdą środę w godz.
od 14.30 do 15.30.
Mieszkańcy
mogą przychodzić do
pokoju nr 33 (wejście
przez pokój 31) lub
można dzwonić pod nr
tel. 32/39 33 812.

Wycinka drzew
Duże drzewa wpisały się w
krajobraz miast oraz wsi i są
najczęściej spotykane na skwerach, w parkach, przy drogach.
Ich występowanie w aglomeracjach nie pozostaje bez znaczenia.
Oprócz względów estetycznych
spełniają bardzo pożyteczną rolę.
Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla oczyszczają powietrze
ze szkodliwych gazów i pyłów.
Chronią przed hałasem i wiatrem. Magazynują wodę, przez
co regulują gospodarkę wodami
opadowymi. Latem zapewniają
cień, a zimą tworzą ścianę przeciwśnieżną, uniemożliwiając tym
samym przemieszczanie się zasp.
Upływ czasu oraz trudne miejskie warunki sprawiają, że czę-

sto, mimo należytej dbałości,
drzewa szybciej się starzeją i
powoli zamierają, przez co mogą
stwarzać zagrożenie dla życia i
mienia. Na terenie naszego miasta każdego roku wykonuje się
przegląd drzewostanu, ocenia
jego stan zdrowotny i planuje
zabiegi pielęgnacyjne. W szczególnych sytuacjach korzysta się z
pomocy dendrologa. Taka procedura została zastosowana w przypadku drzew na placu Wolności
w Tarnowskich Górach.
W 2011 roku gmina będzie prowadziła wycinkę drzew stwarzających zagrożenie przy Obwodnicy, przy ul. Strzeleckiej oraz
w Parku Miejskim. W zamian
nasadzone zostaną nowe drzewa
i krzewy.

Nie pal śmieci
Okres zimowy, zwany również okresem grzewczym, jest
czasem szczególnie trudnym ze
względu na ogrzewanie naszych
mieszkań i miejsc pracy. Wysokie koszty paliw oraz często
brak świadomości ekologicznej
powodują, że ludzie spalają różne rzeczy, w tym śmieci i odpady
powstające w gospodarstwach
domowych.
Spalanie odpadów jest jedną
z dopuszczalnych form unieszkodliwiania, ale tylko w obiektach
na ten cel przeznaczonych, tzw.
spalarniach odpadów. Natomiast
palenie śmieci w piecach domowych, kotłach, ogniskach, na
działkach, w ogrodach i na polach
jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska.
W czasie spalania śmieci emitujemy do atmosfery: pyły, które
odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami
ciężkimi; tlenek węgla – trujący
dla ludzi i zwierząt; tlenek azotu – powoduje podrażnienia, a
nawet uszkodzenia płuc. Ale to
nie wszystko. Ten trujący dym
zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a
także rakotwórcze związki zwane
furanami i dioksynami, które są
najbardziej toksycznymi związkami chemicznymi na świecie.
Powstają one głównie w procesie spalania tworzyw sztucznych,
opakowań plastikowych, folii,
wyrobów ze skóry, gumy i innych.

Zanieczyszczają one otaczające
nas środowisko i przedostają się
do naszego organizmu poprzez
spożywanie skażonej żywności
oraz oddychanie. Związki te kumulują się w organizmie ludzkim
i destabilizują całą gospodarkę
hormonalną.
W związku z coraz większą ilością spalanych w gospodarstwach
domowych śmieci, obserwuje się
wzrastającą ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry czy alergie
pokarmowe. Zdarzają się również
przypadki chorób nowotworowych, często występujących już
u dzieci.
Oprócz skutków zdrowotnych,
nielegalne spalanie odpadów
może skutkować karami finansowymi. I tak np. za palenie śmieci
strażnicy Straży Miejskiej mogą
nałożyć mandat w wysokości
100 zł, a dla najbardziej zagorzałych palaczy śmieci sprawa może
skończyć się w sądzie, który może
ukarać grzywną do 5000 zł.
Palenie śmieci może być także
przyczyną uszkodzeń systemów
spalinowych. W czasie spalania
dochodzi do osadzania się w kominach sadzy. Może to spowodować zapłon przy bardzo wysokiej
temperaturze, prowadzący do pękania ścian kominów, które później bardzo często jest przyczyną
zaczadzenia.
W artykule wykorzystano materiały Fundacji Ekologicznej Arka
– www.fundacjaarka.pl

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”
w dniach 21-25 lutego 2011 roku w Prokuraturze Rejonowej w
Tarnowskich Górach, ul. Kościuszki 6-8, tel. 32 768-22-55(58)
wyznaczono dyżury, w trakcie których prokuratorzy będą
udzielali niezbędnych informacji
zgłaszającym się pokrzywdzonym, w zakresie uprawnień ofiar
przestępstw w obowiązującym porządku prawnym.

