Równe szanse
10 tarnogórskich szkół podstawowych prowadzi dodatkowe zajęcia rozwijające i korekcyjne, które współfinansuje Unia Europejska. Dodatkowo baza dydaktyczna każdej ze szkół zostanie doposażona w pomoce naukowe, sprzęt
komputerowy i multimedialny.
Program
„Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich
szkołach podstawowych” obejmuje dzieci z klas I-III. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez ich
udział w dodatkowych zajęciach

uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie, plastycznie,
matematycznie, tanecznie oraz
zajęcia korekcyjne dla dzieci
zagrożonych dysleksją, wadami
postawy czy też zajęcia terapeutyczne.
Całkowita wartość projektu
wynosi 670.134,95 zł. Projekt

Karta usług
publicznych
Prawdopodobnie już w przyszłym roku mieszkańcy Tarnowskich Gór będą mogli korzystać z
systemu ŚKUP. MZKP przystąpił do projektu razem z Kolejami Śląskimi i teraz czeka na dofinansowanie. Projekt opiewa na
kwotę ok. 5 mln zł. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego może wynieść ok. 3 mln zł.
Realizacja projektu przez KZK
GOP opóźnia się. Zatem niewykluczone, że uruchomienie usługi w Tarnowskich Górach zbiegnie się z harmonogramem KZK
GOP. Projekt obejmuje wyposażenie w urządzenia autobusów
kursujących na zlecenie MZKP
oraz kontrolerów ruchu, uruchomienie na terenie nowego dworca punktu obsługi ŚKUP. Dodatkowo MZKP zakupi 15 terminali dla urzędów gmin, wchodzących w skład związku komunikacyjnego.

Wyżyny
biznesu

oraz poprzez zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych –
mówi Katarzyna Korab z Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta.
Oferta zajęć jest bardzo bogata. Obejmuje m.in. zajęcia
rozwijające
zainteresowania

w całości finansowany jest ze
środków zewnętrznych, w tym
569.614,71 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, 100.520,24 zł to
środki pochodzące z budżetu
państwa.

Ruszyła kampania inwestycyjna Tarnowskich Gór prowadzona na zlecenie Urzędu
Miasta. Hasło K3 – wznieś się
na wyżyny biznesu odwołuje się do 3 mocnych argumentów miasta – kadr, komunikacji i klimatu inwestycji. 10
grudnia podczas konferencji
prasowej odbyła się premiera filmu promocyjnego. Materiał jest dostępny pod adresem www.k3.tarnowskiegory.pl oraz w serwisie youtube.com. Kampania nabierze
tempa z początkiem nowego
roku, kiedy ruszają zintegrowane działania outdoor i emisje w TV. Cała kampania będzie kosztowała ok. 379 tys. zł
(unijne dofinansowanie wynosi 259 tys. zł).

Tarnogórzanie
śpiewają kolędy
Od kilku lat przed świętami Bożego Narodzenia, na schodach tarnogórskiego ratusza rozbrzmiewają kolędy, dzieci prezentują inscenizacje jasełkowe, a harcerze
przekazują mieszkańcom Tarnow-

niki, przygotowane przez Urząd
Miejski.
W tym roku we wtorek, 18
grudnia, od godziny 16.00, zaprezentują się: chór Kolejarz, członkowie Zarządu i dyrygenci Od-

skich Gór Światło Betlejemskie.
Przedświąteczna radość przejawia się przede wszystkim poprzez
śpiewanie kolęd. Na Rynku prezentują się grupy mieszkańców
– działacze lokalnych stowarzyszeń, urzędnicy, chórzyści.
„Kolęda płynie z wysokości”
ratuszowych schodów, a na Rynku można posilić się herbatą i ciastem, ciepłym daniem z kotła oraz
zabrać do domu pamiątkowe pier-

działu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, a
także urzędnicy Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego,
członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, harcerze i dzieci z TPD oraz Świetlicy Anioła Stróża.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału we wspólnym kolędowaniu na tarnogórskim Rynku.

Ptasie pyzy
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, podobnie jak w latach ubiegłych, zakupił i przekazał do tarnogórskich placówek

lacji tych osobników. Te pożyteczne ptaki są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
którym to żywią się w okresie let-

oświatowych zimowy pokarm dla
ptaków, tzw. „ptasie pyzy”. Służą one dokarmianiu ptaków, m.in.
sikorek, dzięki czemu przyczyniają się do zwiększenia popu-

nim. Larwy szrotówka rozwijają
się w liściach drzew kasztanowca białego, powodując tym samym ich przedwczesne zamieranie i opadanie z drzew.

Rozwiązania internetowe
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach należy do wąskiej grupy urzędów
naszego województwa, które wdrożyły optymalne rozwiązania obsługi internetowej klienta. Mimo że jest to wygodny sposób komunikacji, wciąż
wiele osób nie korzysta z tej formy załatwiania spraw.
Elektroniczna wymiana korespondencji może się odbywać
na dwa sposoby.
Pierwszy sposób wymaga
rejestracji na stronie www.eurzad.tarnowskiegory.pl. Procedura jest bardzo prosta i przypomina zakładanie konta internetowego. Przy korzystaniu z niej
wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.
Drugim sposobem jest rejestracja na stronie rządowej
www.e-puap.gov.pl, gdzie uzyskuje się darmowy profil zaufa-

ny, który uprawnia do składania
spraw przez Internet. Rejestrację należy potwierdzić w Urzędzie Skarbowym lub ZUS-ie.
W systemie aktywnych jest
ponad 120 formularzy elektronicznych, które są aktualizowane na bieżąco.
Podstawową zaletą rozwiązań
internetowych jest oszczędność
czasu – sprawy możemy załatwiać bez wychodzenia z domu.
System dedykowany jest nie
tylko dla mieszkańców, ale
również dla różnych instytucji.

Gminy mogą wymieniać korespondencję elektronicznie. Z tej
metody korzysta np. Urząd Wojewódzki.
Więcej informacji można znaleźć w zakładce POMOC na
stronie
www.e-urzad.tarnowskiegory.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości – wsparciem technicznym
służą pracownicy Biura Informatyki (tel. 32-39-33-651 lub
650), którzy pomogą w procesie
rejestracji i wyjaśnią zasady korzystania z naszego serwisu.

Akcja zima
Kontakt telefoniczny z dyżurnymi Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu pod numerami: 32/39-33-647 /680 /681, natomiast po godzinie 16.00 i w dni wolne od pracy pod nr. kom. 668
804 698.

