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12 KWI 2011
Zbrosławicki Laur

kategoria:
Inne

W związku ze zbliżającym się ﬁnałem kolejnej edycji konkursu o „Zbrosławicki Laur”, organizatorzy
konkursu proszą o zgłaszanie kandydatur do tego tytułu, wraz z uzasadnieniem wyboru. Zgłoszenia
prosimy kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Zbrosławice w terminie do 31 lipca br. O
„Zbrosławicki Laur” mogą się ubiegać zarówno osoby jak i grupy (np. sołectwa, grupy sportowe,
artystyczne itp.), które odniosły w

08 KWI 2011
kategoria:

BEZPŁATNA Zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV

Inne

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/431/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród
pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Nr 41 poz. 605 z dnia 30 marca 2010 r., wnioski w
sprawie wyróżnień i nagród składa się do

05 KWI 2011
Odszkodowania za szkody łowieckie

kategoria:
Inne

Zarząd koła łowieckiego „ŻUBR" - Księży Las informuje, że dla obwodu łowieckiego nr 123

wyznaczony został n/w punkt zgłaszania przez rolników szkód łowieckich wyrządzonych przez
zwierzynę w uprawach i płodach rolnych skład komisji do szacowania szkód: Józef Kosmol Józef
Pszowski zamieszkały Kamieniec ul. Tarnogórska 28, tel.32 233 78 70. W przypadku wystąpienia
spornych spraw podajemy numer telefonu kontaktowego

30 MAR 2011
Informacja na temat projektu „Poza rolnictwem"

kategoria:
Inne

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Poza Rolnictwem", współﬁnansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, realizowany przez
Ośrodek Szkolenia Kierowców SILESIA, skierowany jest do osób, które m.in. ukończyły 23 rok życia,
posiadają status rolnika lub domownika rolnika i prawo jazdy kat. B (min. 5 lat) oraz kat. C. Więcej
informacji na temat projektu znajdą Państwo na

29 MAR 2011
wiosenny problem - wypalanie trawy

kategoria:
Inne

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/431/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród

pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Nr 41 poz. 605 z dnia 30 marca 2010 r., wnioski w
sprawie wyróżnień i nagród składa się do

29 MAR 2011
Utworzono Punkt Interwencji Kryzysowej

kategoria:
Inne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbrosławice z/s w Kamieńcu ul. Tarnogórska 34, informuje, że
został uruchomiony : PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 104 czynny w dniach: Poniedziałek –
Piątek w godz. 16.00 do 19.00 tel. 32/ 381 84 73 Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy
osobom i rodzinom przeżywającym różnego

21 MAR 2011
Gdzie szukać lekarza w godzinach nocnych, niedzielę i święta?

kategoria:
Inne

Od 1 marca pacjent, który będzie chciał skorzystać z opieki medycznej udzielanej wieczorem lub w
nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy, może zgłosić się do dowolnie wybranego podmiotu
realizującego świadczenia. Dotychczas można było korzystać z opieki lekarskiej tylko w przychodni
wskazanej przez lekarza rodzinnego. Przygotowaliśmy zestawienie takich placówek do pobrania. Plik
został także dołączony do "niezbędnika"

07 MAR 2011
kategoria:

ZBIÓRKA ZŁOMU i PUSZEK w Wieszowie

Inne

09.04.2011r. (SOBOTA) od godz. 8:00 CEL: Placz zabaw dla przedszkolaków. Chętnych prosimy o
przygotowanie złomu do odbioru lub zgłoszenie u osób: Pana Sebastiana Kowolika, tel. 793-739-091,
lub Pana Sołtysa Tomasza Siegel, tel. 609 825 911. Zbiórka rozpocznie się od ul. Dworcowej w
kierunku Kościoła i dalej ul. Bytomską i bocznymi...Puszki prosimy pakować oddzielnie.Rada
Rodziców Przedszkola w Wieszowie dziękuje

02 LUT 2011
Informacja dla rolników

kategoria:
Inne

W Miedarach 11.12.2010r o godz. 10.00 rozpoczęły się ostatnie zawody w ramach Wieloboju

Sołectw. Tego dnia w turnieju wzięło udział 9 drużyn, które rywalizowały w sztafetach
sprawnościowych. Wszystkie drużyny walczyły o poprawienie swych lokat w klasyﬁkacji ogólnej. Po
zaciętej walce i sportowej rywalizacji sędziowie mogli policzyć zdobyte punkty i ogłosić
tegorocznych zwycięzców:

01 LUT 2011
kategoria:

Podaruj 1% podatku

Inne

W Miedarach 11.12.2010r o godz. 10.00 rozpoczęły się ostatnie zawody w ramach Wieloboju
Sołectw. Tego dnia w turnieju wzięło udział 9 drużyn, które rywalizowały w sztafetach
sprawnościowych. Wszystkie drużyny walczyły o poprawienie swych lokat w klasyﬁkacji ogólnej. Po
zaciętej walce i sportowej rywalizacji sędziowie mogli policzyć zdobyte punkty i ogłosić
tegorocznych zwycięzców:
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