ŽSK je s vami počas celého roka
Samospráva má slúžiť občanom. Preto sa i tento rok Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) snažil zlepšiť
kvalitu života vo všetkých oblastiach, ktoré má v kompetencii. Nech za oblasť dopravy, kultúry, sociálnych
vecí, zdravotníctva, školstva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu rozprávajú fotografie.

Revitalizácie obcí a miest

V regióne Turiec spolu jedna obec a 2 mestá získali viac ako 3,6 miliónov eur z EÚ na obnovenie
svojich námestí a verejných priestranstiev.

Konferencia k výstavbe rýchlostnej
komunikácie R1

Zúčastnení odborníci zdôraznili význam dobudovania rýchlostnej
komunikácie R3 v Turci.

„Napriek tomu,
že vynakladáme
najviac financií na
sociálnu oblasť,
snažíme sa počas
celého roka rovnomerne rozvíjať každú
z oblastí a využívať
viaceré zdroje na ich
podporu. Aj preto je
Žilinský samosprávny kraj spomedzi ostatných
krajov najúspešnejší
v čerpaní eurofondov.“
Predseda ŽSK Juraj Blanár

Ďalší úspešný europrojekt

Za viac ako 1,3 milióna eur sa Gymnáziu V. Paulinyho - Tótha v Martine vďaka zatepleniu zvýšil energetický štandard.

Deň polície 2010

Oceňovanie pedagógov

Po povodniach

Bienále fantázie 2010

Pod záštitou ŽSK ho už tradične usporiadalo Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiline, ktoré širokej verejnosti priblížilo
náročnosť policajného povolania.

ŽSK poskytol deťom z povodňami zasiahnutých turčianskych obcí,
ktoré strávili posledné dni prázdnin v Častej - Papierničke,
prepravu tam i späť bezplatne.

V ďalekej Ázii

Slovenské komorné divadlo z Martina reprezentovalo Slovensko
na 4. ročníku Svetového festivalu národných divadiel v Soule.

Nové multifunkčné ihrisko

Je ním športovisko Gymnázia J. Lettricha v Martine za 99 800 eur.
Kraj naň vyčlenil čiastku 60 tisíc eur. O dofinancovanie sa postaral
Úrad vlády SR.

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy

V Národnom dome v Martine pri príležitosti Dňa učiteľov predseda kraja
J. Blanár ocenil 59 stredoškolských pedagógov. Medzi nimi i ôsmich z Turca.

Turčianska galéria v Martine už po 19-ty krát uskutočnila medzinárodnú súťaž a výstavu detskej výtvarnej tvorby s podtitulom
Rozprávka pre lepší svet.

V regióne Turiec sa v tomto roku z eurofondov
zrekonštruovalo viac ako 10 kilometrov ciest za takmer
1,4 miliónov eur.

Folklórny festival Bukovinské stretnutia
Krajská samospráva ho podporila z grantového systému pre
oblasť kultúry ŽSK.

Stranu pripravila: Ľubomíra Masnicová. Foto: archív ŽSK.

