Projekt robi wrażenie
Nowoczesny, ciekawy architektonicznie, ale przede wszystkim funkcjonalny i bezpieczny
projekt nowego dworca autobusowego został zaprezentowany
tarnogórskim radnym podczas
sesji Rady Miejskiej.

- Budujemy centrum obsługi
pasażera z prawdziwego zdarzenia
- jedyne takie na Śląsku. Zapewni
możliwość przesiadki w naprawdę
komfortowych warunkach. Projekt
gwarantuje profesjonalną obsługę,
komfortową przestrzeń dla pasaże-

16 marca w sali sesyjnej Ratusza Henryk Szudy, dyrektor MZKP przedstawił Radzie Miejskiej projekt inwestycyji przebudowy dworca autobusowego
w Tarnowskich Górach.

rów, gastronomię, usługi, a nawet
część kulturalną - tłumaczy Michał
Fajer z Biura Strategii i RozwojuUrzędu Miejskiego.
Mimo pojawiających się głosów
krytyki wobec wyglądu nowego
dworca, przedstawiciele MZKP są
zadowoleni z projektu. Ich zdaniem
dobrze wpisze się w otoczenie i stanie się wizytówką Tarnowskich Gór.
- To nowoczesna bryła architektoniczna, która spełnia wszelkie nasze oczekiwania. Wygląd jest
ciekawy, ale przede wszystkim liczy
się dla nas bezpieczeństwo. Szlaki
komunikacyjne - piesze i autobusów
nie będą się krzyżować. Pasażerowie
czekając na autobus nie będą musieli
martwić się waunkami atmosferycznymi - przejście z dworca na perony
będzie zadaszone - tłumaczy Henryk
Szudy, dyrektor MZKP.
Wymiana autobusów na nowe
już trwa. W przyszłym roku zostanie otwarty „Przystanek Europa”,
jak nazwany został projekt nowego
dworca. I faktycznie - Tarnowskie
Góry pod względem komunikacyjnym znajdą się w XXI wieku. Budowa nowego dworca oraz wymiana
taboru autobusowego pochłoną około 70 milionów złotych. Większość
pieniędzy pochodzi z Unii Europejskiej. To największy kontrakt komunikacyjny na Śląsku. Podobne inwestycje realizują jedynie takie miasta
jak Wrocław czy Poznań.

Urzędowe newsy...
telewizyjne
Własnej telewizji internetowej Urząd Miejski nie zamierza otwierać, ale we współpracy
z Gwarkiem TV powstawać będą
newsy dotyczące najważniejszych wydarzeń kulturalnych
i sportowych, a także prowadzonych inwestycji. Pierwszy news
- dotyczący budowy nowego
dworca autobusowego został już
umieszczony na stronie Urzędu
Miejskiego, Gwarka TV oraz na
kanale YouTube.
- Internet jest coraz bardziej popularny, a my nie możemy zostawać w tyle. To doskonały środek
promocji miasta, bo wychodzi poza
wąskie ramy Tarnowskich Gór.
Materiały, które znajdą się w in-

ternecie można przecież oglądać z
każdego zakątka świata - mówi Arkadiusz Czech, burmistrz miasta.
Urzędowa telewizja ma informować i promować. W jednym
z pierwszych wywiadów zobaczyć
będzie można Jakuba Nycza. To
tarnogórzanin, członek zespołu
O`Reggano i gwiazda programu
X-Factor.
Urzędowe newsy pojawiać się
będą dwa, trzy razy w miesiącu.
Na taką formę promocji cieszy
się Tarnogórskie Centrum Kultury, Pałac w Rybnej, ale także
organizacje pozarządowe organizujące różnego rodzaju imprezy. Zapraszamy na naszą stronę
www.tarnowskiegory.pl

XVIII Tarnogórski Konkurs Poetycki
imienia ks. Jana Twardowskiego
pod patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Osiemnasty raz zwracamy się do młodych twórców z całej Polski
z propozycją wzięcia udziału w Tarnogórskim Konkursie Poetyckim,
któremu duchowo patronuje ks. Jan Twardowski. Oczekujemy, jak
zawsze, nadsyłania wierszy mówiących o zawiłości duszy, mając nadzieję, że nie zabraknie im pogody i humoru.
Organizatorzy: Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych
w Tarnowskich Górach, Stanisława Szymczyk – sekretarz Tarnogórskiego
Konkursu Poetyckiego.

Kolejne 75 milionów na kanalizację
Tarnowskie Góry otrzymały kolejne 75 milionów złotych na budowę drugiej fazy kanalizacji. Dzięki
temu mamy gwarancję, że inwestycja zostanie przeprowadzona szybko
i kompleksowo. Decyzję podjął Minister Środowiska.
Przyznane dofinansowanie to 85%
wartości inwestycji. Dzięki tym pieniądzom powstanie kolejne 46 kilometrów kanalizacji w Reptach, Rybnej,
Strzybnicy i Opatowicach. Ramy czasowe inwestycji są wyraźnie określone.
Realizacja II fazy musi się odbyć w latach 2012 - 2013. Rozliczenie projektu
nastąpi najpóźniej w roku 2014.
- Pozostaną jeszcze do rozwiązania
problemy białych dziur w poszczególnych dzielnicach, bo nie wszysko udało
się ująć w programie finansowanym
z Unii Europejskiej. Ale po zakończeniu
dwóch faz budowy kanalizacji zasadniczą część miasta będziemy mieli skanalizowaną - tłumaczy Piotr Skrabaczewski, z-ca burmistrza.

Uczestnicy: starsze klasy szkół podstawowych (A), klasy gimnazjalne
(B), młodzież szkół ponadgimnazjalnych (C), młodzież do 26 roku życia,
studiująca lub pracująca (D).
Prace: trzy utwory (wiersze - wyłącznie maszynopis, format A4), każdy
w pięciu egzemplarzach, dotąd nigdzie niepublikowane, opatrzone pseudonimem z dołączoną zaklejoną kopertą, zawierającą dokładne dane personalne autora (imię i nazwisko, data urodzenia, typ szkoły, adres, e-mail i
oświadczenie o autorstwie prac z własnoręcznym podpisem). Termin nadsyłania prac upływa 04.05.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Nadsyłanie prac: na adres - Wydział Kultury i Promocji Miasta, 42-600
Tarnowskie Góry, Rynek 4, z dopiskiem Tarnogórski Konkurs Poetycki
i symbolem literowym (A, B, C, D) oznaczającym kategorię wiekową.
(Nadesłanie prac jest wyrażeniem zgody na ich publikację i na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji konkursu.)
Nagrody: organizatorzy przewidują cenne nagrody dla autorów najlepszych prac. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie tomiku poezji. Honorarium za druk nie przewidujemy.
Rozstrzygnięcie konkursu: uroczyste zakończenie Konkursu wraz z rozdaniem nagród nastąpi 10.06.2010 r. o godz. 16.00 w auli Zespołu Szkół
Artystyczno-Projektowych, ul. Legionów 35. Zaproszeni są wszyscy
uczestnicy.
Informacje:
Stanisława Szymczyk – sekretarz konkursu, e-mail: tkpoetycki@gazeta.pl
Barbara Dąbrowska – Wydział Kultury Promocji Miasta 0/32 39-33-858
(do godz. 16.00) e-mail: b.dabrowska@tarnowskiegory.pl.

