Wysoko w rankingach
Tarnowskie Góry zajęły 10 miejsce w rankingu Rzeczypospolitej,
oceniającym skuteczność pozyskiwania funduszy unijnych. Ranking stworzono korzystając z danych Ministerstwa Finansów oraz
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zestawienie dotyczy ubiegłego roku i powstało na podstawie danych o dochodach budżetowych
pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia unijnego z krajowych i
regionalnych programów operacyjnych. Klasyfikacja obejmuje trzy
kategorie: gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach
powiatu. Zgodnie z rankingiem - wartość dochodów z funduszy w
przeliczeniu na jednego mieszkańca dla Tarnowskich Gór wyniosła
w 2011 roku 442,23 zł.

Śmieciowa rewolucja
1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza nowy system zarządzania odpadami komunalnymi. Gminy mają półtorej roku na wdrożenie zasad. Rewolucja śmieciowa ma przynieść konkretne efekty - będzie czyściej i ekologiczniej.
Od stycznia obowiązuje nowa
ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, która diametralnie zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ustawa dostosowała obowiązujące w Polsce przepisy do unijnych
standardów.

czystość i porządek w gminie. Liczymy na to, że nowe zasady pozwolą nam uporać się ze śmieciami
i zadbać o czysty krajobraz. Skończy się wywożenie śmieci do lasu,
tworzenie dzikich wysypisk na
obrzeżach miasta czy podrzucanie
śmieci sąsiadom – mówi Antoni

Zgodnie z nowymi zasadami segregacja śmieci będzie premiowana - kto segreguje ten płaci niższe rachunki.
Teraz to gmina będzie zapewniała odbieranie i bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość
selektywnego ich zbierania.
Taki system obowiązuje już we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, poza Polską i Węgrami.
Nowe rozwiązania sprawdzają się
od lat. W Polsce system zacznie
działać od 1 lipca 2013 roku.
- Ustawa daje nam narzędzia
do realizacji obowiązku dbania o

Zientkowski, naczelnik Gospodarki Miejskiej.
Nowa ustawa promuje również
segregację śmieci - mieszkańcy,
którzy segregują śmieci będą płacić niższe rachunki.
Gminy dostały półtorej roku na
wdrożenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania. W tarnogórskim urzędzie przeprowadzono
już niezbędne zmiany organizacyjne i rozdzielono nowe zadania.
- Chcemy opracować optymalny

sytem gospodarki odpadami, dlatego też zamierzamy włączyć w ten
proces mieszkańców. Na stronie
internetowej miasta utworzyliśmy
specjalną zakładkę, gdzie będziemy informować o postępie prac
nad systemem oraz gdzie będziemy
zwracać się z pytaniami o opinie w
kluczowych zagadnieniach – mówi
Piotra Skrabaczewski, z-ca burmistrza miasta.
W przyszłym roku mieszkańcy
będą musieli rozwiązać umowy z
firmami śmieciowymi. Od 1 lipca 2013 roku odbierać odpady od
mieszkańców będzie wyłoniona
przez gminę w drodze przetargu
firma.
Do 1 stycznia 2013 musimy
uchwalić lokalny regulamin utrzymania czystości i porządku, wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Stawka
opłaty może być obliczana na podstawie różnych kryteriów – liczby
mieszkańców
zamieszkujących
daną nieruchomość, ilości zużytej
wody, powierzchni lokalu mieszkalnego czy też gospodarstwa
domowego. Do wyboru pozostaje tylko jedna z metod. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki
opłaty oraz wybranej metody.
- Przed ustaleniem zasad chcemy poznać opinię mieszkańców,
jaka metoda ich zdaniem powinna być zastosowana do naliczania
opłaty. Na stronie miasta zamieściliśmy ankietę w tej sprawie. Opinia
mieszkańców będzie dla nas ważną
wskazówką, dlatego zachęcamy do
zabrania głosu – informuje Piotr
Skrabaczewski, z-ca burmistrza
miasta.

Remonty w oświacie
Ponad 1,3 miliona złotych w tym
roku gmina wyda na remont budynków oświatowych - najwięcej, bo
ponad 500 tys. zł, przeznaczy na remonty w szkołach gimnazjalnych.
W „jedynce” przewidziano wymianę
zniszczonej stolarki okiennej, naprawę
instalacji elektrycznej oraz wykonanie
instalacji ciepłej wody w sanitariatach. Wymiana okien dotyczy także
sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3.
W „dwójce” modernizacja obejmuje pomieszczenia świetlicy szkolnej.
Dodatkowo odnowiona będzie nawierzchnia boiska.
Kompleksową termomodernizację
przechodzi Przedszkole nr 11 (zdj.
obok). W Przedszkolu nr 4 remont
dotyczy elwacji zachodniej i frontowej
budynku.
Szereg remontów prowadzony jest
również w szkołach podstawowych:
„trójka” - remont podłóg, „piątka” konserwacja dachu, „dziewiątka” - instalacja ciepłej wody, konserwacja boiska, wymiana odpadających tynków,
„dziesiątka” - konserwacja boiska,
„jedenastka” - remont sali gimnastycznej, wykonanie instalacji ciepłej wody,
„dwunastka” - wymiana zniszczonej
stolarki okiennej, „trzynastka” - instalacja ciepłej wody, wymiana rozdzielni
elektrycznej, „piętnastka” - konserwacja dachu oraz „szesnastka” - wymiana
stolarki okiennej.

Wakacyjne koncerty
Zapraszamy na ostatni już w tym
roku koncert w konwikcie. Wystąpi Przemysław Kapituła - organista i
impresario muzyczny, który ukończył
Akademię Muzyczną w Warszawie.
Uczestniczył w licznych kursach mi-

Parku Miejskiego i udziału w koncertach promendowych. Od godziny
17.00, co tydzień bawią nas artyści
prezentujący różne style muzyczne.
Każdorazowo występowi towarzyszą
warsztaty taneczne.

strzowskich. Przez szereg lat współpracował z prof. dr. hab. Jerzym Erdmanem. Artysta regularnie koncertuje
w kraju i za granicą dając ok. 45 koncertów rocznie na najpoważniejszych
europejskich festiwalach organowych.
W programie koncertu utwory tak znanych kompozytorów jak:
Georg Muffat, Johann Pachelbel, Mieczysław Surzyński, Johann Sebastian
Bach (1685-1750).
Równie gorąco zachęcamy do odwiedzenia w niedzielne popołudnie

Program:
29.07.- godz. 18.00 – 21.00
Występy par tanecznych ze Szkoły Tańca i Ruchu Mistral (Tarnowskie Góry); „No to Szok” rock, blues
(Pszczyna)

Szanowni Mieszkańcy Tarnowskich Gór
Zapraszamy na stronę internetową miasta www.tarnowskiegory.pl. W zakładce „rewolucja
śmieciowa” zamieściliśmy ankietę dotycząca sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą możemy wybrać tylko jedną z metod naliczania. Chcemy poznaćPaństwa opinię w tej sprawie.
Do wyboru mamy następujące metody:
- według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
- według ilości zużytej wody z danej nieruchomości
- według powierzchni lokalu mieszkalnego
- od gospodarstwa domowego
Opłata za gospodarowanie odpadami konulanymi stanowi iloczyn stawki opłaty oraz wybranej metody. Państwa opinia będzie dla nas ważną wskazówką, dlatego zachęcamy do zabrania
głosu.

5.08.- godz. 18.00 – 21.00
„New For You” (Piekary Śl.)
12.08. godz. 18.00 – 21.00
Kwartet Dęty (Radzionków)
„Taal” taniec Bollywood (Chorzów)

