Nagroda za COŚ
Burmistrz Arkadiusz Czech odebrał z rąk eurodeputowanej Małgorzaty Handzlik Śląską Wielką
Nagrodę Budownictwa za budowę
w Tarnowskich Górach Centralnej
Oczyszczalni Ścieków.

Wielka Gala, podczas której wyróżniono przedsiębiorstwa, samorządy i osoby zasłużone w dziedzinie
budownictwa została zorganizowana
przez Śląską Izbę Budownictwa w
Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Zasłużeni dla miasta
W Pałacu w Rybnej nadano tytuły
Honorowego Obywatela miasta Tarnowskie Góry, wręczono Srebrne
Skrzydła, Śrybnego Gwarka, wyróżnienia: srebrny mikrofon i kilofek,
a także ordery Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Łącznie wyróżnionych zostało 9 osób! Chociaż liczba
wyróżnionych może zaskakiwać
- Burmistrz Arkadiusz Czech twierdzi, że właśnie takie - wyjątkowe, są
Tarnowskie Góry i ich mieszkańcy.

otrzymał Paweł Sowa (naukowiec w
dziedzinie elektro-energetyki) oraz
Krystian Oleszczyk (dyrektor GCR
w Reptach), który odebrał także drugą nagrodę - Śrybnego Gwarka dla
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach, którym zarządza.
Z okazji 25 lecia pracy, srebrny mikrofon otrzymał dziennikarz Radia
Plus - Krzysztof Kosiński, za wkład
w promocję Tarnowskich Gór.
Pamiątkowy kilofek trafił w ręce

gali opowiadając, jak zmieniły się
Tarnowskie Góry na przestrzeni wieku. Czasami, aż trudno w to uwierzyć.
Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich symboliczne ordery wręczyło
osobom zasłużonym dla jego działalności. Otrzymał je Krzysztof Śmieja
(notariusz) oraz Mirosław Tukaj (Komendant Policji).
Uroczystości odbyły się w Święto
Niepodległości 11 listopada.

Wpisy do sprawdzenia
Urząd Miejski w Tarnowskich
Górach informuje, że do dnia
01.01.2012r. wszystkie wpisy z
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
przekazane zostaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej elektronicznie przez Ministra Gospodarki.
W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
figurują nieaktualne wpisy zawierające braki np. numeru PESEL,
NIP i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z
Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD 2007). Ponadto wpisane są
osoby, które zakończyły działalność gospodarczą, a nie wykreśli-

Rada Miejska tytuł Honorowego
Obywatela nadała Zygmuntowi Pejsakowi (znany weterynarz, wybitny
naukowiec) i Stanisławowi Hagerowi (architekt i urbanista).
Srebrne Skrzydło w tym roku

Edwarda Sprotta, zasłużonego dla
naszego miasta członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, który w tym roku obchodził
100 rocznicę urodzin. I jest w doskonałej formie, co udowodnił podczas

- To był najlepszy moment na wręczenie nagród. Naszą tożsamość, odrębność kulturową i w efekcie dzisiejszą wolność zawdzięczamy wybitnym
ludziom. Dziś, dzięki nim, możemy się
rozwijać - uważa Arkadiusz Czech.

Zielone miasto
2 listopada dwa symboliczne drzewa na Placu Wolności zasadził wraz
z tarnogórską młodzieżą burmistrz Arkadiusz Czech. To tylko symbol,
ale w ciągu minionych pięciu lat miasto zasadziło niemal 500 drzew i
2000 krzewów! To znacznie więcej niż w tym czasie zostało wyciętych.
Akcji towarzyszyło rozdawanie mieszkańcom sadzonek drzew w zamian
za makulaturę. Kolejka chętnych była długa, a pomysł wszyscy oceniali bardzo dobrze.
Mieszkańcy przynosili, przywozili na rowerach, a nawet wózkach makulaturę żeby odebrać sadzonki. Niekóre staną w doniczkach na balkonie, inne
zostaną posadzone w ogródkach. Każda z nich upiększy nasze miasto. Relację filmową z tych wydarzeń można znaleźć na miejskim kanale YouTube
oraz naszej stronie internetowej www.tarnowskiegory.pl

ły wpisu z ewidencji. Wszyscy ci
przedsiębiorcy zostaną przekazani
do CEIDG jako osoby prowadzące
działalność gospodarczą i posiadające aktualne dane we wpisie.
W związku z powyższym wszystkim osobom, które posiadają lub
posiadały wpis w naszej ewidencji
proponujemy sprawdzenie w bazie
przedsiębiorców znajdującej się
na stronie internetowej www.bip.
tarnowskiegory.pl lub pod nr tel.
32 3933676, 32 3933674, czy ich
wpis jest aktualny.
Zaniedbanie weryfikacji wpisu
może rodzić konsekwencje w obrocie gospodarczym.
Aktualizacji lub wykreślenia
wpisu należy dokonać w Urzędzie
Miejskim w Tarnowskich Górach
przy ul. Sienkiewicza 2 w pokoju
29 w godzinach pracy Urzędu.

Znamy wyniki
21 listopada w TCK rozstrzygnięto
dwa konkursy plastyczne, w których
brali udział uczniowie tarnogórskich
szkół. Poniżej prezentujemy wyniki.
„Zebry, kaski i odblaski, czyli jak
bezpiecznie zachować się na drodze”
Klasy I-III
miejsce I - Kamil Rode SP 13
miejsce II - Martyna Gerhand SP 9
miejsce III - Klaudia Mol SP 15 oraz
Joanna Lebel SP 13
Wyróżnienia: Urszula Bobela SP 15,
Jagoda Dragon SP 13, Jakub Gryc
SP 13, Michał Zieliński SP 10.
Klasy IV - VI
miejsce I – Karolina Brodziak ZSP 3

miejsce II – Joanna Węzik SP 9
miejsce III - Julia Smol – SP 9 oraz
Karolina Wesoły Świetlica „TOTU”
Wyróżnienia – Tomasz Czura ZSP 2,
Marta Mik SP 5, Joanna Wiśniewska
SP 9, Oliwia Gryska ZSP 3
„Ze Sznupkiem bezpieczniej”
Kategoria Junior
miejsce I - Nadine Pozimski SP 15
miejsce II - Julia Podgórny – SP 11
miejsce III - Julia Just - SP 11
Kategoria Senior
miejsce I – Jakub Jasina - SP 11
miejsce II – Tomasz Adamek - SP13
miejsce III - Julia Banduch - SP 10

