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 18,5 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 otwierać nowoczesny dworzec.
W temacie komunikacji warto przypomnieć kontrakt, który
podpisał PKM Świerklaniec, warty ponad 50 mln złotych.

To największy tego typu kontrakt
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 ko-

sowanie 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.

munikacji 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.
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 naszych potrzeb i możliwości.
I wkrótce ruszymy z budową. Mieszkańcy już wystarczająco długo na
nią czekają.
Czekają także na remont ulicy
Krakowskiej i Tylnej.
O przebudowie tych ulic rozmawiało się jeszcze za kadencji mojego
poprzednika. Liczyliśmy na dofinan-

srebrny trakt, na którym zobaczyć
będzie można skrzyżowane 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, które dofinansowywaliśmy
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

Eko-pomysły w czterech kątach
W ramach kontynuacji projektu „Eko – Kraina”
TCK zaprasza serdecznie do udziału w wykładach poświęconych modnej i głośnej ostatnio architekturze
ekologicznej. Omówimy zjawisko „eko – mody” i praktycznych zastosowań ekologicznych we współczesnym
budownictwie oraz w projektowaniu wnętrz. Poznamy
najciekawsze realizacje w tym zakresie, a także inspiracje do nowych rozwiązań we własnych domach czy
mieszkaniach. Zajęcia poprowadzą architekci, wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, dr
inż. arch. Anna Szewczenko oraz dr inż. arch. Jarosław
Figaszewski – adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Katedrze Strategii Projektowania i
Nowych Technologii w Architekturze.

Program:
9.12.2011 (piątek), godz. 17.30
Architektura ekologiczna: moda czy konieczność?
(dr inż. arch. Jarosław Figaszewski)
13.12.2011 (wtorek), godz. 17.30
Naturalne materiały budowlane - mity przeszłości
i wizje przyszłości (dr inż. arch. Anna Szewczenko)
16.12.2011 (piątek), godz. 17.30
Aby zrównoważyć potrzeby człowieka i otoczenia
- oblicza ekoarchitektury (dr inż. arch. Jarosław
Figaszewski)
CZAS TRWANIA WYKŁADU ok. 1,5 h
WSTĘP WOLNY

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 możemy
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 sportowych? 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.
To dla dzieci i młodzieży. A co
z pozostałymi obiektami sportowymi?

W tym roku 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 wiele zostało do
zrobienia, ale w ciągu minionych
kilku lat wiele rzeczy udało się
zmienić na lepsze. Poza tym trzeba pamiętać, że wiele 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.

