Pierwsze podsumowanie
- rozmawiamy z burmistrzem Arkadiuszem Czechem

Zbliża się koniec roku i możemy już chyba powiedzieć, że
był naprawdę udany.
W każdym razie na pewno
był pracowity i znaczący dla
Tarnowskich Gór. Realizujemy
poważne inwestycje. Moim zdaniem zrobiliśmy milowy krok w
rozwoju miasta. Trudno jednak
mówić o tym z perspektywy jednego roku, bo tak poważne zadania wymagają ciągłości pracy
i często wieloletnich zabiegów.
W tym roku po prostu pewne tematy się skumulowały.
Mówi Pan oczywiście o Centralnej Oczyszczalni Ścieków.
Nie jest żadną tajemnicą, że
budujemy kanalizację i jest to
największa inwestycja w historii Tarnowskich Gór. W listopadzie otwarta została Centralna
Oczyszczalnia Ścieków warta
niemal 40 milionów złotych.
Starania o realizację II fazy
inwestycji także zakończyły się
sukcesem i otrzymaliśmy pozytywną decyzję dotyczącą dofinansowania z Unii.
Ale chociaż jest to inwestycja niezbędna, to tak naprawdę jej nie widać.
Za to są odczuwalne jej efekty, zwłaszcza w Lasowicach,
gdzie, powiedzmy to wprost,
po prostu przestało śmierdzieć.
Ale faktycznie są bardziej widoczne inwestycje. Doprowadzony został do końca projekt
budowy nowego dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Inwestycja warta 19 mln
złotych jest możliwa dzięki dofinansowaniu z UE. Zgodnie z
podpisaną umową Przystanek
Europa zostanie wybudowany
w ciągu 15 miesięcy. Prace rozpoczęły się w listopadzie. Wiele
osób nie potrafiło w to uwierzyć,
a w przyszłym roku będziemy uruchamiać nowoczesny dworzec.

trakt na Śląsku. Za te pieniądze
firma kupiła 43 nowe autobusy.
Ponad połowa (22 Many) jeździ
już po ulicach naszego miasta.
Dworzec i nowe autobusy to
znacząca poprawa komunikacji w Tarnowskich Górach. Naprawdę wkraczamy w XXI wiek i
to już nie są zapowiedzi, ale fakty, które można zweryfikować.
Każdy, kto jechał nowym Manem (lub za nim), widzi różnicę.

żemy być dumni z tego obiektu.
To rzeczy, którymi miasto
może się chwalić. Ale często
mieszkańców interesują sprawy nieco mniejszej wagi.
Prowadzimy wiele różnych inwestycji. Niedawno zakończyliśmy
termomodernizację Gimnazjum
nr 4, która kosztowała niemal
1 mln 300 tys. złotych. Trwa remont budynku przy ul. Sienkiewicza 2 warty niemal 400 tys.
złotych, wykonaliśmy dokumentację projektową, niezbędną do
termomodernizacji Przedszkola
nr 11.
Co z budową boisk sporto-

Podczas uroczystego otwarcia Centralnej Oczyszczalni Ścieków goście zwiedzli nowy obiekt.
W tym roku miasto nie rozpoczęło budowy hali sportowej, ale...
Ruszyliśmy z miejsca. Hala
warta 12 mln złotych powstanie
przy Parku Wodnym. Do konkursu na opracowanie projektu zgłosiło się 26 chętnych. To
dobra wiadomość, bo będziemy
mogli wybrać obiekt na miarę

Projekt nowego dworca w Tarnowskich Górach.
W temacie komunikacji
warto przypomnieć kontrakt,
który podpisał PKM Świerklaniec, warty ponad 50 mln
złotych.
To największy tego typu kon-

O przebudowie tych ulic rozmawiało się jeszcze za kadencji
mojego poprzednika. Liczyliśmy
na dofinansowanie ze środków
zewnętrznych, konsultowaliśmy
kolejne projekty z mieszkańcami i wreszcie jesteśmy gotowi
do realizacji. W przyszłym roku
na Krakowską i Tylną powróci
bruk granitowy, powstanie tzw.
srebrny trakt, na którym zobaczyć będzie można skrzyżowa-

Symboliczne otwarcie boiska w Pniowcu.

naszych potrzeb i możliwości.
I wkrótce ruszymy z budową.
Mieszkańcy już wystarczająco
długo na nią czekają.
Czekają także na remont
ulicy Krakowskiej i Tylnej.

ne młotki górnicze i tabliczki z
ważnymi datami z rozwoju miasta. Na wysokości kamienicy nr
18 zaznaczona zostanie Brama
Krakowska.
Przy okazji warto zauważyć
odnowione kamienice, miejskie i
prywatne, których remont dofinansowaliśmy z miejskiej kasy. Dzięki
temu nasze miasto się zmienia, a ulica Krakowska i starówka stają się
wizytówką Tarnowskich Gór.
Słowo „wizytówka” stało się
ostatnio modne, bo mówi się
tak o wszystkim, co udało się
wyremontować. Nie wiem, czy
słusznie.
Proszę porównać Tarnogórskie Centrum Kultury sprzed
remontu i po nim. To zupełnie
nowa jakość. Modernizacja
TCK pochłonęła kilka milionów
złotych. Tylko w tym roku na remont sali widowiskowej wydano
ponad milion złotych. Plan jest
taki, żeby serce TCK było gotowe na przyszłoroczne Gwarki.
Jak mówię o instytucjach kultury, to nie można zapomnieć
o Pałacu w Rybnej, który także
przeszedł metamorfozę z zewnątrz i wewnątrz. W tym roku
na jego rewitalizację przeznaczyliśmy ponad 250 tys. złotych.
Warto było, bo w tej chwili mo-

wych? Zapewniał Pan, że będą
w każdej dzielnicy miasta.
Postawiony cel konsekwentnie realizujemy. W tym roku za
500 tys. złotych wybudowaliśmy
boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
2. Zadbaliśmy także o plac zabaw w Parku Miejskim. Na ten
cel przeznaczyliśmy ćwierć miliona złotych. W planach mamy
budowę 2 kolejnych placów zabaw.
To dla dzieci i młodzieży.
A co z pozostałymi obiektami
sportowymi?
Za niemal pół miliona złotych
powstało ogrodzenie stadionu
miejskiego. Wyremontowaliśmy
boisko i budynek klubu KS Bobrowniki Śląskie. Będziemy budować trybuny TS Gwarek.
Mieszkańcy najwięcej uwag
zgłaszają do stanu dróg i chodników. Co w tym roku zostało
zrobione?
Nakładki
asfaltobetonowe
położone zostały na ulicach:
Kochanowskiego, Leśnej, Staszica, K. Wielkiego, Szczygłów,
Pomorskiej, Pogodnej, Sojki,
Szopena i Kanałowej. Wykonany został chodnik łączący ulice
ks. Siwca z ulicą M. Rozpłochowskiej. Naprawdę staramy

się wykonywać prace, których
oczekują mieszkańcy. W tym
roku na samo utwardzenie dróg
gruntowych
przeznaczyliśmy
250 tys. złotych. Na oświetlenie
ulic kolejne 200 tysięcy. Zdaję
sobie sprawę z faktu, że jeszcze
dużo zostało do zrobienia, ale w
ciągu minionych kilku lat wiele
rzeczy udało się zmienić na lepsze. Poza tym trzeba pamiętać,
że sporo dróg i chodników w
Tarnowskich Górach jest zarządzanych przez powiat.
O rozwoju miasta decydują
jednak inwestorzy.
Nie zapominamy o nich. Na
infrastrukturę terenów inwestycyjnych wydaliśmy ponad 100
tys. złotych. Zresztą inwestycji
nie brakuje. Dopiero otwarte
zostało centrum handlowe na
Zagórskiej, budują się nowe
domy i mieszkania. Tarnowskie
Góry się rozwijają w różnych
kierunkach.
Co ma Pan na myśli?
Ten nasz rozwój jest widoczny poza granicami miasta. Stąd
nagroda Forbes`a dla Tarnowskich Gór w kategorii „atrakcyjni dla biznesu”, Wielka
Nagroda Budownictwa, Perła
Górnego Śląska dla miasta, dla
Pałacu w Rybnej i dla tarnogórskich Gwarków. To wszystko nie
przekłada się bezpośrednio na
rozwój miasta, ale tworzy dobrą
opinię o Tarnowskich Górach.
A o to nam przecież chodzi. I
to dobrze wróży na przyszłość.
Jeśli przyszły rok będzie równie
dobry, jak ten mijający - myślę,
że wszyscy będziemy mieli powody do zadowolenia.

Co z tą kulturą?
Dwie wydane książki i dodruk
kolejnej, trzy płyty muzyczne, kilkanaście koncertów i
imprez kulturalnych, o Gwarkach nawet nie wspominająć.
Do tego KOTEK, czyli strona
edukacyjna dla dzieci i 70 tysięcy złotych na współpracę
z organizacjami pozarządowymi. To telegraficzny skrót
tegorocznych działań miasta,
a właściwie Urzędu Miejskiego w dziedzinie kultury, nie
licząc festynów w dzielnicach
i działalności innych miejski
instytucji takich jak TCK, Pałac w Rybnej, Biblioteka czy
Muzeum, gdzie regularnie odbywają się koncerty „pod renesansowym stropem”.
O Tarnowskich Górach nie

bez przyczyny mówi się, że to
miasto tętniące życiem kulturalnym. To zasługa wielu prężnie
działających organizacji, stowarzyszeń i prywatnych galerii,
ale także konsekwentnej polityki kulturalnej samorządu.
- Staramy się tworzyć szeroką
ofertę kulturalną, żeby w naszym mieście każdy znalazł coś
dla siebie. Przeznaczamy na ten
cel więcej pieniędzy niż inne
miasta, z roku na rok zwiększając wydatki na kulturę. Staramy
się także, żeby organizowane
przez nas wydarzenia kulturalne pełniły rolę edukacyjną. Dla
przykładu festiwal im. Józefa
Szweda ma przypominać mieszkańcom o znanym tarnogórskim
kompozytorze. Nasze miasto jest
otwarte na szeroko rozumianą
kulturę. Dlatego wspieramy zarówno tarnogórskich poetów,
jak i ciężkie brzmienie zespołów
rockowych - przekonuje Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.
Podsumowując
kulturalny
rok 2011 trzeba stwiedzić, że
zdecydowanie był to rok... muzyczny. Organizowane po raz
drugi Koncerty Organowe w
Konwikcie to pięć koncertów
o zupełnie wyjątkowym charakterze. Porównywalny klimat
towarzyszył jedynie siedmiu

innym koncertom odbywającym
się w Kościele Ewangelickim.
Były to już ósme Tarnogórskie
Wieczory Muzyki Organowej
i Kameralnej, podczas których
zaprezentowali się wykonawcy
z Europy.
Nieco lżejsza i rozrywkowa propozycja dla wszystkich
mieszkańców to Wakacyjne
Koncerty Promenadowe odbywające się w muszli koncertowej w Parku Miejskim. Wystąpiły orkiestry dęte, kameralne
zespoły studenckie oraz zespoły
folklorystyczne. Koncerty, których było aż dziesięć, odbywały
się w niedzielne popołudnia w
okresie od czerwca do sierpnia.
- Ponieważ jesteśmy współorganizatorem tych koncertów

byłam na większości z nich. W
praktyce oznacza to, że właściwie nie miałam wolnych weekendów - mówi Aleksandra Maczek,
z Biura Kultury UM.
Miasto wspierało także organizację festynów i pikników
w dzielnicach, czy obchodów
stulecia parafii. Dzięki temu
zaangażowaniu w Tarnowskich
Górach zagrał zespół Śląsk i
Zbigniew Wodecki. Na tarnogórskim rynku odbył
się V Tarnogórski
Festiwal Orkiestr
Dętych im Józefa
Szweda, wkrótce w
tym samym miejscu
chóry będą śpiewać
kolędy.
Z wydarzeń kulturalnych
warto
choć
wspomnieć
XVIII Tarnogórski
Konkurs Poetycki
im. ks. Jana Twardowskiego – imprezę o charakterze
ogólnopolskim.
We współpracy z
organizacjami pozarządowymi odbył
się między innymi
II Festiwal Kultury Buddyjskiej,
IX Festiwal Pie-

śni Chóralnej, Plener Festiwal,
Harcerska Kultura, a także wiele innych imprez i wystaw. Niektórych hucznych, jak otwarcie
kompleksu zamkowego w Starych Tarnowicach.
Nieco bardziej trwałym świadectwem działalności w dziedzinie kultury są wydane książki i
płyty np. poezja Jana Drechslera
„Krakowską do nieba”, poezja
Krzysztofa Tomanka „Zaimek
tutaj” oraz trzy płyty muzyczne: Józef Szwed „In memoriał”,
Aleksandra Gajecka-Antosiewicz „Utwory klawesynowe
Mariana Sawy” i O`reggano „Za
dnia”.
- Możemy być dumni z tego
ilu mamy zdolnych tarnogórzan.
Widać to wyraźnie podczas ta-

kich uroczystości jak wręczenie
nagród w dziedzinie kultury czy
Srebrnych Skrzydeł - uważa Arkadiusz Czech.
Tarnowskie Góry mają ogromny potencjał kulturalny. Z pewnością będzie to jeszcze bardziej widoczne, kiedy zakończy
się remont sali widowiskowej
TCK. Będzie się działo.

Kolejne projekty
otrzymują dotacje
394 187,50 zł na projekt „Tarnowskie Góry – najlepsze dla
inwestorów” oraz 84 900 zł na
"Budowę fragmentu ulicy Bolesława Prusa w Tarnowskich
Górach" to kolejne pewne kwoty dofinansowania dla budżetu
miasta.
- Wiemy jak sięgać po środki
zewnętrzne. Dodatkowe pieniądze
pozwalają miastu dynamicznie się
rozwijać. Dzięki dofinansowaniu
budujemy kanalizację i będziemy
mieli nowoczesny dworzec. Każda
złotówka się liczy, dlatego też staramy się o dotację także na mniejsze zadania – mówi Arkadiusz
Czech, burmistrz miasta.
Projekt „Tarnowskie Góry –
najlepsze dla inwestorów” dotyczy promocji terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na
terenie Gminy. Zadaniem objęte
jest 5 obszarów: Bobrowniki,
Lasowice, Opatowice, Sowice
oraz Obwodnica Miejska. - Jest
to drugi taki projekt realizowany
przez nas. Z doświadczenia wiemy, że nie jest to tylko promocja
terenów inwestycyjnych, ale promocja całego miasta. Na targach
mamy możliwość prezentowania
Tarnowskich Gór również pod

kątem oferty turystycznej i kulturalnej – mówi Joanna Żuk z Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta. Oprócz udziału w
targach inwestycji i nieruchomości w kraju i za granicą zaplanowano przygotowanie katalogów,
filmów i materiałów promocyjnych, rozbudowę działu dla inwestora na miejskiej stronie a także
kampanie reklamowe w mediach.
Dofinansowanie dla tego zadania
pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Dotacja na drugi z projektów
pochodzi ze środków z budżetu
państwa w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W tym przypadku jest to zwrot poniesionych
kosztów. W ramach tego zadania
wybudowano blisko 180 mb ulicy
Bolesława Prusa – wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego
o szerokości 3 m wraz z utwardzeniem poboczy, rozbudowano
kanalizację deszczową, umożliwiającą odwodnienie fragmentu
drogi oraz wykonano oświetlenie
na tym odcinku. Projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy.

Akcja zima
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w
Tarnowskich
Górach
informuje, że w sezonie zimowym 2011/2012 place, jezdnie
i chodniki gminne na terenie miasta utrzymywane będą w dwóch
standardach. Standard II obejmuje place, jezdnie i chodniki, które
będą odśnieżane i posypywane na
całej długości.
Natomiast standard III to place i jezdnie, które będą odśnieżane na całej długości i posypywane na skrzyżowaniach z koleją, na
odcinkach o pochyleniu powyżej
4%, przystankach autobusowych,
łukach i zakrętach oraz miejscach
niebezpiecznych.
Kontakt telefoniczny z dyżurnymi Urzędu Miejskiego w go-

dzinach pracy Urzędu pod numerami: 032/393-36-60/ 679/ 681,
natomiast po godzinie 16.00 i w
dni wolne od pracy pod nr kom.
668 804 698.
Drogi powiatowe utrzymywane będą przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Tarnowskich
Górach. Kontakt telefoniczny z
Zarządem Dróg Powiatowych
pod nr: 032/285-48-62.
Drogi krajowe na terenie
miasta utrzymywane będą w
ramach zimowego utrzymania
dróg przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach Rejon
w Lublińcu. Kontakt telefoniczny z Rejonem w Lublińcu
pod numerami: 034/356-24-18
i 034/ 356-37-05.

