Kończymy dyskusję,
rozpoczynamy prace
Po wielu latach rozmów, konsultacji społecznych, projektów
i starań o dofinansowanie zostanie
wykonany remont ulicy Krakowskiej. Nowy projekt uwzględnia
opinie i sugestie mieszkańców,
a przede wszystkim możliwości finansowe miasta. Koszt inwestycji
zostanie pokryty w całości z budżetu Tarnowskich Gór.
Przede wszystkim wymieniona
zostanie nawierzchnia ulicy oraz
oświetlenie. Jeśli właściciele się
zgodzą - przywrócone zostanie historyczne oświetlenie. Jeśli chodzi
o samą drogę - zostaną istniejące krawężniki granitowe, jezdnia
zostanie podniesiona do poziomu
chodników i wyłożona kostką granitową ułożoną w tzw. karo. Znajdą się na niej młotki górnicze z
najważniejszymi datami z historii
miasta. Chodniki zostaną wyłożone
dwukolorową kostką granitową. Na
Krakowskiej nie będzie żadnych ławek - pojawią się na skrzyżowaniu
ulic Krakowskiej i Tylnej.
Projekt zakłada także zaznaczenie
bramy Krakowskiej (jedna z trzech
bram miejskich, obok Lublinieckiej
i Gliwickiej), zburzonej w 1832
roku .
Ulicę Tylną czeka regulacja i wyrównanie szerokości chodników,
zmiana oświetlenia (na wysokie i niskie) oraz podobnie jak na Krakowskiej - wyłożenie ulicy kostką granitową. Tutaj pojawią sie elementy
małej architektury - zieleń miejska
z miejscami do siedzenia.

Własnej telewizji internetowej Urząd Miejski nie zamierza
otwierać, ale we współpracy z
gwarek.tv powstawać będą newsy dotyczące najważniejszych
wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także prowadzonych
inwestycji.
Wszystkie są umieszczane na
stronie Urzędu, gwarek.tv oraz na
kanale YouTube. Pierwszy news
dotyczył nowego dworca autobusowego - teraz w internecie zobaczyć
można wywiad z Kubą Nyczem,
wokalistą zespołu O`reggano i
gwiazdą programu X-Factor.
- 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 internecie, można przecież oglądać
z każdego zakątka świata - mówi
Damian Stadler, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
Relacje filmowe lepiej oddają
charakter i atmosferę wydarzeń,
niż suche materiały prasowe. Na
początek „urzędowe newsy” pojawiać się będą dwa, trzy razy w miesiącu. W przyszłości mogą stać się
jednym ze stałych elementów polityki informacyjnej. 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.

Koncerty organowe

Przebudowa ulic Krakowskiej i Tylnej będzie sfinansowana z budżetu
gminy. W tym roku przygotowana zostanie dokumentacja.

Remont TCK trwa
Serce Tarnogórskiego Centrum Kultury nabiera kształtu. Nowe sufity, ściany, nachylenie widowni, reżyserka
i wentylacja kosztowały ponad milion złotych. Teraz za
milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych powstaną scena
i nowe nagłośnienie. Na widowni pojawi się także wykładzina.

„Urzędowa” TV

Ostatnim etapem będzie montaż
oświetlenia i nowych foteli na widowni. Łacznie remont Tarnogórskiego Centrum Kultury pochłonie
ponad 4 mln zł. Inwestycja uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego program
„Infrastruktura kultury” w wysokości 135 tys. zł. Sala widowiskowa
zostanie otwarta prawdopodobnie
w połowie przyszłego roku.

Prawdopodobnie już w przyszłym roku spektakle teatralne będzie można oglądać w przebudowanej sali widowiskowej TCK.

Unijna
kasa
Ponad 11,5 mln złotych na
budowę nowego dworca autobusowego to dobra wiadomość
dla Tarnowskich Gór. Jeszcze
lepsza - to kolejne 75 milionów
na II fazę budowy kanalizacji.
To dofinansowanie w wysokości
85%. Decyzję podjął Minister
Środowiska. Dzięki tym pieniądzom powstanie kolejne 46 kilometrów kanalizacji w Reptach,
Rybnej, Strzybnicy i Opatowicach.
Przy tych kwotach dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla
Tarnogórskiego Centrum Kultury
w wysokości 135 tysięcy złotych
to „drobiazg”, ale każda pozyskana złotówka to naprawdę dobra
wiadomość.
- Możemy mówić o prawdziwym
sukcesie, bo pieniądze z Unii Europejskiej płyną do naszego miasta szerokim strumieniem. Bez
względu na to, kto je otrzymuje gmina, stowarzyszenia, czy przedsiębiorcy - to jest to najlepsza
gwarancja rozwoju naszego miasta - twierdzi Arkadiusz Czech,
burmistrz miasta.

3 kwietnia o godz. 19.00 rusza kolejna edycja Koncertów
Organowych w Konwikcie.
Na cykl składa się pięć koncertów, które odbywać się będą
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kościele pw. M.B. Królowej Pokoju w Tarnowskich
Górach, przy ul. Powstańców
Śląskich 2.
Tegoroczną edycję otworzy
znakomity organista z Londynu
DAVID TITTERINGTON. Jest
on dyrektorem artystycznym
Międzynarodowego
Festiwalu Organowego w St. Albans i
jednym z wiodących artystów
wśród światowego grona koncertujących organistów. Zadebiutował w roku 1986 w Royal
Festival Hall, rozpoczynając
karierę, która od tej pory zapewniła mu występy na wielu
znaczących międzynarodowych
festiwalach i otworzyła drzwi
znakomitych sal koncertowych.
Zaangażowany w wykonawstwo
muzyki współczesnej dokonał
premierowych wykonań wielu
znaczących dzieł, oprócz nagrań
dzieł Oliviera Messiaena, Petra
Ebena i Johanna Ernsta Eberlina.
David Titterington zarejestro-

wał ponad 30 programów dla
BBC i wielu innych sieci radiowo-telewizyjnych na całym
świecie.

Organizatorami imprezy są
Wydział Kultury i Promocji
Miasta Urzędu Miejskiego oraz
Parafia pw. M.B. Królowej Pokoju. Kierownictwo artystyczne
sprawuje Mariola Brzoska, zaś
wszystkie koncerty poprowadzi
ks. Franciszek Koenig.

Spis powszechny
1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który potrwa
do 30 czerwca. Jest to pierwszy
spis od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Do jego przeprowadzenia
wykorzystane zostaną nowoczesne metody zbierania danych.
W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które
nie skorzystały z możliwości
przekazania danych w drodze
samospisu internetowego. Już od
pierwszego dnia trwania spisu, tj.
od 1 kwietnia 2011 r., formularze

elektroniczne przeznaczone do
samospisu internetowego zostaną
udostępnione na stronach www.
stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16
czerwca 2011 r.
Spis powszechny dostarcza
najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i
zawodowej, a także o społeczno–
ekonomicznej
charakterystyce
gospodarstw domowych i rodzin
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

