Nocna panorama
Kolejny zabytkowy budynek już wkrótce będziemy mogli podziwiać także po zmroku. Od
kilku lat Tarnowskie Góry korzystają z oświetlenia iluminacyjnego, by podnieść atrakcyjność centrum miasta. Tym razem podświetlony zostanie budynek Urzędu Miejskiego, przy
ulicy Sienkiewicza 2.
- Rozwój nowoczesnych technologii stwarza nowe możliwości. Oświetlenie uliczne nie wystarcza, by odpowiednio wyeksponować urok zabytków. Od kil-

ku lat korzystamy z indywidualnie zaprojektowanych systemów
oświetleniowych, które podnoszą atrakcyjność naszego miasta - mówi burmistrz Arkadiusz
Czech.
Odpowiednio dobrane światło potrafi dać wspaniały efekt.
Przykładem niezwykle udanej
iluminacji jest oświetlenie tarnogórskiego ratusza.

Już wkrótce będziemy mogli
ocenić efekty iluminacji kolejnego budynku Urzędu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 2 jest
od paru lat remontowany. Odno-

wiono m.in. elewację, wybudowano windę, zaczęto modernizować wnętrza budynku.
Zastosowanie atrakcyjnego
podświetlenia dodatkowo podkreśli walory tego zabytkowego obiektu. Sponsorem projektu
i wykonania iluminacji budynku
przy ul. Sienkiewicza 2 jest firma Tauron.

Wyjaśniamy
kwestie
podatkowe
Od dłuższego czasu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach prowadzi aktualizację danych zawartych w Ewidencji Gruntów i Budynków, w
obrębie miasta Tarnowskie Góry.
W oparciu o dane pozyskane ze
Starostwa Powiatowego Urząd
Miejski dokonuje zmian decyzji
podatkowych.
W związku z licznymi zapytaniami przedstawiamy kilka informacji tytułem wyjaśnienia.
1. Skąd wynika zmiana wysokości podatku?
Prowadzona przez Starostwo
aktualizacja
może dotyczyć
zmiany kwalifikacji gruntu, a to
skutkuje naliczeniem nowego
podatku.
2. Dlaczego decyzje podatkowe zmieniane są także za lata
ubiegłe?
Przyjęta przez Starostwo Powiatowe metoda aktualizacji
bazy powoduje, że Urząd Miejski otrzymuje zawiadomienia ze Starostwa nawet z rocznym opóźnieniem (aktualizuje się dane dotyczące konkretnego fragmentu miasta, a następnie przesyła zawiadomienia
zbiorczo do Urzędu Miejskiego).
Dopiero po otrzymaniu zawiadomienia ze Starostwa, Urząd
Miejski może wprowadzić zmianę w decyzji podatkowej. Z ustawy o Podatkach i Opłatach Lokalnych wynika jednak, że
zmiana podatku obowiązuje od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tych
zmian w ewidencji prowadzonej przez Starostwo. Stąd wynika naliczanie nowych wysokości podatku także za lata ubiegłe.
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Konkurs na projekt rzeźby Gwarka
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza jednoetapowy konkurs na opracowanie
projektu rzeźby Gwarka.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, a jego koordynatorem
Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta.
Konkurs ma na celu:
1) upowszechnianie wiedzy nt. historii i promocję miasta Tarnowskie Góry;
2) wyłonienie projektu rzeźby Gwarka - postaci związanej z historią miasta Tarnowskie Góry, na podstawie
którego wykonany zostanie odlew lub posąg i montaż rzeźby jako elementu małej architektury u zbiegu ulic
Krakowskiej i Tylnej;
3) rzeźba będzie stanowić pierwszy element planowanego systemu informacji turystycznej, powinna więc
wskazywać kierunek dojścia do „XVI-wiecznego Rynku Tarnowskich Gór” – atrakcji turystycznej miasta np.
za pomocą kierunkowskazu z tabliczką i napisem, będącego integralną częścią rzeźby.
Regulamin Konkursu dostępny jest w Punkcie Informacji o Mieście tarnogórskiego ratusza oraz na
stronie www.tarnowskiegory.pl.
Prace konkursowe przyjmowane będą w PIoM do godz. 16.00, 16 grudnia 2012 r. Dla laureatów
przewidziano nagrody pieniężne w łącznej kwocie 7 000 zł.
Osobą udzielającą informacji nt. konkursu jest Monika Trzcionkowska, główny specjalista Wydziału
Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 32/39-33-847, m.trzcionkowska@tarnowskiegory.pl.

Fot. Tarnogórska Orkiestra Dęta podczas Festiwalu im. J. Szweda.
Na pierwszym planie Franciszek Nowak.
Tarnogórska Orkiestra Dęta świętowała w tym roku jubileusz 5-lecia
swojej działalności. Z tej okazji zagrała okolicznościowy koncert na deskach wyremontowanej sali widowiskowej TCK. Gratulacjom i życzeniom nie było końca.
Zespół wywodzi się z Orkiestry Dętej OSP PNIOWIEC. Od 1 kwietnia
2008 roku działa w strukturach Tarnogórskiego Centrum Kultury. Skład
w większości opiera się na mieszkańcach miasta oraz okolicznych miejscowości. Orkiestra liczy 55 osób, w tym 9 pań. Przedział wiekowy jest
bardzo duży, bo są w niej sześdziesięciolatkowie, jak i kilkunastolatkowie. Obecnie dyrygentem jest Marek Miś, a prezesem Franciszek Nowak.
Wcześniej orkiestrą dyrygował Roman Cichos.

Straż prowadzi lekcje
Od 22 października strażnicy
miejscy prowadzą akcje prewencyjno-edukacyjne w tarnogórskich
szkołach podstawowych, w klasach 1-3.
- Dzieci chętnie uczestniczą w

logii, utrzymania czystości w mieście czy też obowiązków wynikających z opieki nad zwierzętami.
Choć pomysł nie jest nowy, bo podobne akcje prowadzi tarnogórska Policja, to w przypadku Stra-

naszych lekcjach. Zadają wiele pytań. Interesuje ich np. na czym polega praca w Straży Miejskiej. A
my staramy się w prosty sposób
uczyć bezpiecznych zachowań –
mówi Michał Tarski.
Pogadanki nie tylko dotyczą
bezpieczeństwa, ale również eko-

ży Miejskiej - jest to pierwsza taka
inicjatywa.
- Już teraz widzimy, że akcja
się przyjęła. Dlatego też będziemy kontynuować pogadanki we
wszystkich szkołach – zapowiadają strażnicy.

Akcja zima
Informujemy, że w sezonie zimowym 2012/2013 place, jezdnie
i chodniki gminne utrzymywane będą przez wyłoniony w postępowaniu przetargowym Zakład Usługowy Konserwacja Terenów
Zielonych Jacek Wieczorek z Bytomia.
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.
Za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, tel. 32/28-54-862. Natomiast interwencje w sprawie utrzymania dróg krajowych przyjmuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu, pod nr. tel. 34/35-62-418 i 34/35-63-705.

Śląski Urząd Wojewódzki przypomina o całodobowym bezpłatnym numerze dla osób potrzebujących zapewnienia
schronienia, funkcjonującym od 1 listopada do 31 marca
tel. 800 100 022

