Okazja do rozwoju
Fundusze Europejskie przyznawane w latach 2007-2013 otwarły przed samorządami nowe możliwości. Zadania, które z uwagi na brak funduszy latami czekały - można było wreszcie zrealizować. Tarnowskie Góry skorzystały z okazji
i umiejętnie sięgnęły po środki. W kolejnych rankingach pozyskiwania funduszy zajmujemy najwyższe miejsca w kraju.
- Środki unijne dla samorządów
przyznawane w ostatnich latach pozwoliły na zrealizowanie wielu zadań,
na które zwyczajnie nie byłoby nas
stać. Efektywnie sięgaliśmy po wsparcie i rozsądnie je wydatkowaliśmy na
kwestie najważniejsze z punktu widzenia rozwoju miasta – mówi burmistrz
Arkadiusz Czech.
Jak wynika z rankingu przygotowanego przez pismo samorządu terytorialnego - Wspólnotę, inwestycje stanowią dominującą część wartości projektów realizowanych przy wsparciu
UE. Nie inaczej jest w Tarnowskich
Górach, gdzie największym i jednocześnie „najkosztowniejszym” projektem jest budowa kanalizacji. Równie
istotnym zadaniem jest kończąca się
przebudowa dworca w Tarnowskich
Górach. Zgodnie z rankingiem zajmujemy 8 miejsce w kraju, wśród miast
które w latach 2007-2011 pozyskały
najwięcej funduszy unijnych. Awansowalismy z pozycji 90, które miasto zajmowało po poprzednim badaniu za lata
2004-2009.
- Cieszę się, że nasza praca przyniosła wymierne korzyści. Powodem do
dumy jest jednak nie wynik w tabeli, ale
zmieniający się na lepsze krajobraz naszego miasta. Przed nami jeszcze wiele
do zrobienia i kolejny okres programowania - zauważa burmistrz.
Chociaż wciąż jeszcze trwają inwestycje, które współfinansuje UE, już
przygotowywane są wnioski o dofinansowanie kolejnych. Wraz z nowym
okresem programowania otwierają się
nowe możliwości, które Tarnowskie
Góry zamierzają maksymalnie wykorzystać.

Zdaniem Łucji Ginko, doradcy Marszałka Województwa, TCK należy do nielicznych domów kultury, które oprócz realizacji swoich statutowych zadań, przede wszystkim inspirują rozwój kulturalny
miasta.
Kiedy w 1997 roku PKP przekazało miastu budynek Domu Kultury Kolejarza, chyba jeszcze nikt nie
zdawał sobie sprawy, że po latach
nowe centrum stanie się ważną wizytówką miasta.
Od początku zakładano, że w
obiekcie prowadzona będzie działalność kulturalna. Dziś repertuar TCK
jest bardzo szeroki a wyremontownany budynek zachęca do odwiedzin.

To jednak nie budynek a ludzie
są sercem TCK - aktorzy Teatrów
ZL i Imaginarium, tancerki zespołów TESS, Młodzieżowego Teatru
Tańca, A-Psiki i baletnice, kinomani z Olbrzyma, chórzyści i muzycy
orkiestr, plastycy i animatorzy działań kulturalnych - to oni tworzą wizerunek Tarnowskich Gór. I to właśnie im dziękujemy za pasję i życzymy wielu sukcesów artystycznych.

Konkurs na projekt rzeźby
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza jednoetapowy
konkurs na opracowanie projektu rzeźby Gwarka.
Organizatorem konkursu jest
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, a jego koordynatorem
Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta.

Fot. lotnicza - nowa oczyszczalnia ścieków.

Tekla z Bądarzewskich
Urząd Miejski w Tarnowskich
Górach oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy serdecznie zapraszają na promocję książki o polskiej pianistce, kompozytorce salonowych utworów na fortepian
„Tekla z Bądarzewskich – Baranowska, autorka nieśmiertelnej La
priere d’une vierge. Miejsce, czas
i ludzie” - autorstwa Beaty Michalec.
Spotkanie autorskie odbędzie
się 30 listopada 2012 roku, o godz.
19.00 w Pałacu w Rybnej. Prezentacji książki towarzyszyć będzie
koncert muzyki Tekli Bądarzewskiej w wykonaniu Joanny Maklakiewicz i Marii Pomianowskiej.
Wstęp wolny.

15 lat TCK

Konkurs ma na celu:
1) upowszechnianie wiedzy nt. historii i promocję miasta Tarnowskie Góry;
2) wyłonienie projektu rzeźby Gwarka - postaci związanej z historią miasta Tarnowskie Góry, na podstawie którego wykonany zostanie odlew lub
posąg i montaż rzeźby jako elementu małej architektury u zbiegu ulic Krakowskiej i Tylnej;
3) rzeźba będzie stanowić pierwszy element planowanego systemu informacji turystycznej, powinna więc wskazywać kierunek dojścia do „XVIwiecznego Rynku Tarnowskich Gór” – atrakcji turystycznej miasta np. za
pomocą kierunkowskazu z tabliczką i napisem, będącego integralną częścią
rzeźby.
Regulamin Konkursu dostępny jest w Punkcie Informacji o Mieście
tarnogórskiego ratusza oraz na stronie www.tarnowskiegory.pl.
Prace konkursowe przyjmowane będą w PIoM do godz. 16.00, 16
grudnia 2012 r. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne w
łącznej kwocie 7 000 zł.
Osobą udzielającą informacji nt. konkursu jest Monika Trzcionkowska, główny specjalista Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 32/39-33-847, m.trzcionkowska@tarnowskiegory.pl.

Śląski Urząd Wojewódzki przypomina o całodobowym bezpłatnym numerze dla osób potrzebujących zapewnienia schronienia,
funkcjonującym od 1 listopada do 31 marca
tel. 800 100 022

facebook/um.tarnowskiegory

