Dwieście lat, Pani Jadwigo!

Rozwój gwarantowany
O budżecie Tarnowskich Gór na 2014 rok i planach inwestycyjnych miasta rozmawiamy z burmistrzem Arkadiuszem Czechem.
Blisko 250-milionowy budżet
Tarnowskich Gór na ten rok to
rekord. Co – poza dużą sumą –
oznacza to dla miasta?
Kontynuację szybkiego rozwoju.
Jeśli przypomnę, że w roku 2006
wydatki miasta wynosiły tylko
nieco ponad 100 milionów, to w
zasadzie nic więcej nie trzeba
wyjaśniać, bo wszystko widać

i powiatowe na terenie naszego
miasta. Aby odnowić, przebudować i wyremontować drogi gminne w tym roku planujemy wyemitować pierwszą transzę obligacji
za sześć milionów złotych. Przez
kilka przyszłych lat w sumie za
20 milionów z obligacji znacznie
poprawi się stan naszych dróg,
wybudujemy też 72 mieszkania

czas i… oszczędności w przetargach. Na koniec hala sportowa,
którą buduje Agencja Inicjatyw
Gospodarczych. Za 13 mln złotych w grudniu tego roku przy
Parku Wodnym będziemy mieli
obiekt, którego zazdrościć będą
nam mieszkańcy okolicznych
gmin.

Poza kanalizacją budowa hali sportowej jest jedną z największych inwestycji miejskich w tym roku.
gołym okiem. Rekordowy budżet
oznacza rekordowe inwestycje
i podnoszącą się jakość życia
mieszkańców.
Ile z tych wydatków pochłoną
inwestycje?
Znakomite pytanie! W tym roku
wydatki inwestycyjne wyniosą
rekordowe 85 milionów i to właśnie ten rekord – o tyle, o ile w
ogóle tu o bicie rekordów chodzi
– cieszy mnie najbardziej. Nie od
dzisiaj wiadomo, że rozwój nie
polega tylko na samym wydawaniu pieniędzy, ale na mądrym
ich wydawaniu. My wydajemy
na rzeczy podstawowe, takie jak
kanalizacja, które w przyszłości
nam się z pewnością zwrócą. Infrastruktura napędza rozwój.
Kanalizacja pochłania największą część z wydatków inwestycyjnych?
Tak. Nakłady na budowę drugiej
fazy sieci kanalizacyjnej wyniosą
sto kilkadziesiąt milionów złotych;
w sumie kanalizacja będzie nas
kosztować ponad 300 milionów.
W tym roku ten cel pochłonie
dużą część wydatków inwestycyjnych, ale nie znaczy to, że poza
tym nic nie będzie się działo.
Ludzie – nie tylko w Tarnowskich Górach - narzekają na
drogi…
Martwię się nikłymi nakładami
na drogi krajowe, wojewódzkie

komunalne, bo ich brak to chyba druga - po drogach - sprawa
akcentowana przez mieszkańców.
Które drogi doczekają się naprawy?
Wśród największych inwestycji wymienię choćby dojazd do
budowanej właśnie hali sportowej i początek przebudowy
ulicy Sielanka. Za blisko 3 mln
złotych Miejski Zarząd Ulic i
Mostów na około 15 ulicach odnowi nawierzchnię, na kolejnych
wybuduje lub zaprojektuje chodniki (m.in. przy ul. Łowieckiej,
Szczygłów i Polnej), przeprowadzi też kilkadziesiąt mniejszych i
większych remontów. Przy okazji
usprawnimy też nieco ruch w
centrum miasta budując na Kaczyńcu rondo. W sumie na drogi
gminne łącznie z bieżącym utrzymaniem jezdni i chodników planujemy przeznaczyć w tym roku
ponad siedem i pół miliona złotych.
Na tym koniec inwestycji?
Oczywiście, że nie. Kontynuujemy
program budowy boisk i placów
zabaw. W tym roku za 800 tysięcy
złotych powstanie ich kolejnych
pięć, w Sowicach wybudujemy
boisko wielofunkcyjne. Będziemy
też remontować kolejne budynki
klubowe, szkoły i przedszkola.
Kilka kolejnych zadań czeka na
realizację, ale o tym, czy uda się
je zrobić już w tym roku pokaże

Wychodzi na to, że w tym
roku miasto stawia na wygodę
mieszkańców.
Podejmowane przez nas działania mają służyć szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu. Właśnie trwają przygotowania do
przetargu na budowę miejskiego
monitoringu za blisko 1,7 mln zł,
po ubiegłorocznym przekazaniu
120 tys. zł na wóz bojowy dla
Państwowej Straży Pożarnej, 40
tys. zł na wóz dla OSP „Florian”
w Strzybnicy, a także kolejnych
40 tys. na zakup radiowozów w
tym roku 100 tys. przekażemy
na remont Komendy Powiatowej
Policji, 350 tys. zł pójdzie na zakup samochodu gaśniczego dla
OSP Pniowiec.
Spłata obligacji nie zachwieje
miejskim budżetem?
Rozwiązaliśmy problem stałych
dochodów naszego miasta. Mamy
bardzo bezpieczne wskaźniki zadłużenia gminy a spłata obligacji
rozpocznie się od 2019 roku czyli
w momencie, kiedy zobowiązania
zaciągnięte na budowę kanalizacji zaczną się zmniejszać. Trzeba
pamiętać, że właśnie zaczyna się
nowy okres unijnego programowania, w ramach którego do
2020 roku już teraz mamy zagwarantowanych aż 60 mln złotych
dotacji. Okresów dających takie
możliwości nie będziemy mieli
wiele. Takiej okazji nie można
zmarnować.

Jadwiga Mościńska skończyła w tym roku 100 lat i - jak zapewnia Jej rodzina - długowieczność ma zapisaną w genach, bo
pochodzi z Lwowa. Przez wiele lat mieszkała „na Lyszczach”. Teraz
mieszka z rodziną - synem i synową. Pani Jadwiga ma dwójkę dzieci. Doczekała się czworo wnuków i dwoje prawnuków. Dołączamy
się do życzeń - wszystkiego co najlepsze w kolejnym „stuleciu”.

Ferie na półmetku
Połowa ferii za nami, a pogoda za oknem nie sprzyja zimowym
zabawom. Na szczęście nie zawiodły miejskie instytucje, które przygotowały ciekawy i różnorodny program zajęć dla dzieci i młodzieży.
Co ciekawego jeszcze przed nami:
Tarnogórskie Centrum Kultury:
Olbrzymie ferie zimowe - Projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży
w kinie „Olbrzym”
28 – 31 stycznia, godz. 10.00 –
„Skubani”, USA, animacja, polski
dubbing, 3D/2D, bilety: 14 zł, 12 zł,
bilety dla grup zorganizowanych –
10 zł.
Japońskie zabawy plastyczne
i muzyczne
28 stycznia, godz. 9.00 – 12.00.
Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do
13 lat. Prowadzenie: Machiko Nakagawa – wolontariuszka z Japonii.
Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy w recepcji
TCK, osobiście lub pod numerem:
32/285-27-34.
Warsztaty taneczne z Luciano di
Natale 28 – 29 stycznia, godz. 17.00
– 20.00. Zajęcia dla osób średniozaawansowanych, które prowadzi
tancerz i choreograf pochodzący z
Włoch. Koszt udziału w trzydniowych warsztatach: 100 zł. Informacji udziela i zapisy prowadzi Justyna
Michalska, tel. 605-678-298.
Zimowe Ślady

rackie dla dzieci w wieku 5-10 lat
w „Małym Olbrzymie”. Czas trwania zajęć ok. 75 minut. Wstęp bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.
Zapisy w recepcji TCK – osobiście
lub pod numerem: 32/285-27-34.

29 stycznia, godz. 9.00 – 12.00.
Zajęcia z grafiki warsztatowej dla
młodzieży w wieku powyżej 10
lat. Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy w recepcji
TCK – osobiście lub pod numerem:
32/285-27-34.
Zatańczmy razem!
30 stycznia, godz. 9.00 – 12.00. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
w wieku powyżej 10 lat poprowadzą instruktorzy z TCK.Wstęp bezpłatny. Informacji udziela i zapisy
prowadzi Justyna Michalska, tel.
605-678-298.
Disneyowskie Fantazje… czyli
magiczny świat animacji i literatury.
31 stycznia, godz. 9.00 i 10.30. Dynamiczne warsztaty filmowo-lite-

nach: 9.00 – 13.00. W programie:
impreza na orientację, wykonywanie kartek na Walentynki, wyjazd
do kina, gry i zabawy integracyjne,
taniec francuski, taniec belgijski.
Szczegółowe informacje i zapisy
pod numerem telefonu 32/284-1112.
Świetlica Miejska nr 4 w Lasowicach, ul. Leśna 1
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 - 13.00. W programie:
gry, zabawy świetlicowe, konkursy
i zawody, wyjazd do kina. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 602-171-149.
Więcej informacji na stronie internetowej miasta: www.tarnowskiegory.pl.

Miejskie Świetlice:
Świetlica Miejska nr 1 w Reptach
Śląskich, ul. Witosa 61
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 - 13.00. W programie:
zajęcia świetlicowe, wyjazdy na
lodowisko i do kina. Szczegółowe
informacje i zapisy pod numerem
telefonu 600-084-543.
Świetlica Miejska nr 2 w Strzybnicy, ul. Kościelna 36
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 14.00. W programie:
gry i zabawy zespołowe, zajęcia
plastyczne, konkurs taneczny z nagrodami, wyjazd do kina, zabawa
karnawałowa. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 608-869-464.
Świetlica Miejska nr 3 w Opatowicach, ul. Pastuszki 13
Zajęcia odbywać się będą w godzi-

