Nagroda za COŚ
19 listopada 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.

Tarnowskie Góry
- teraz online
Urząd Miejski online to już
nie tylko oficjalna strona internetowa, Biuletyn Informacji
Publicznej czy nawet E-Urząd,
czyli platforma elektronicznych
usług publicznych. Internauci
mają większe wymagania.

Urzędnicy oczekiwania mieszkańców starają się spełniać. Stąd
mniej formalna odsłona Urzędu
Miejskiego na facebooku, który
staje się coraz bardziej popularny.
Oglądalność strony przekracza już
3,5 tysiąca wejść tygodniowo!

I stale rośnie. Do tej pory urząd
„lubią” na facebooku 122 osoby,
ale... to także się zmienia. Na plus.
Miasto ma także swój kanał na
YouTube. Na początku pojawiły
się na nim filmy promocyjne miasta
(w języku polskim i angielskim),
ale sukcesywnie ilość propozycji
filmowych rosła. Dziś jest to już
kilkadziesiąt filmów, które obejrzało łącznie ponad 25 tysięcy internautów. W krótkich odsłonach
filmowych można zobaczyć relacje
z najważniejszych wydarzeń z życia
naszego miasta.
Tarnowskie Góry online to także strona edukacyjna dla dzieci
„kotek” czy panoramy 360 stopni,
dzięki którym można wirtualnie
zwiedzić nasze miasto. Projekt jest
na etapie tekstowania, ale wkrótce
będzie cały komplet zdjęć atrakcyjnych turystycznie miejsc.
Nie pozostaje nam więc nic innego, tylko zaprosić Państwa do
złożenia nam internetowej wizyty.
Odsyłacze do wszystkich podstron
i kanałów znaleźć można na naszej
miejskiej stronie, którą odwiedza
ok. 40 000 osób miesięcznie:
www.tarnowskiegory.pl

Śpiewamy kolędy
Od pięciu lat przed świętami Bożego Narodzenia, na schodach tarnogórskiego ratusza,
rozbrzmiewają kolędy, dzieci prezentują inscenizacje jasełkowe, a harcerze przekazują
mieszkańcom Tarnowskich 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 pierniki, przygotowane przez
Urząd Miejski.

Tegoroczne spotkanie kolędujących tarnogórzan będzie można na żywo śledzić w telewizji
internetowej na portalu tg.net.
W tym roku, w piątek 16 grudnia, od godziny 16.00, zaprezentują się: chóry „Harmonia”,
„Kolejarz” oraz chór z Państwowej Szkoły Muzycznej, a także członkowie Zarządu i dyrygenci oddziału tarnogórskiego Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr, urzędnicy Urzędu Miejskiego
oraz Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, harcerze i dzieci
z TPD.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału
we wspólnym kolędowaniu tarnogórzan na miejskim Rynku.

Wpisy do sprawdzenia
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach informuje, że do
dnia 01.01.2012 r. 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 wykreśliły 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.
32/393-36-76,
32/393-36-74,
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.

