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07 LIP 2015
Uwaga na BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

kategoria:
Inne

Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jest
rośliną silnie toksyczną oraz alergizującą. Chwast wydziela parzącą substancję, która może
powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas

słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Wysoka temperatura
oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne

23 CZE 2015
kategoria:

Informacja o bezdomnych zwierzętach

Inne

Wyłapane przez rakarza bezdomne psy z terenu naszej gminy traﬁają do schroniska w Miedarach
przy ul. 1 Maja 76, tel. 531 107 138, 502 573 387 Zapraszamy wszystkich chętnych i wrażliwych na
los bezdomnych zwierząt do adopcji. Podajemy adres strony internetowej schroniska:
http://schroniskomiedary.pl/ Zwierzęta ze schroniska też potraﬁą kochać! Przypadki bezdomnych lub
rannych zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice można zgłaszać

22 CZE 2015
PRACA - OGŁOSZENIE

kategoria:
Inne

PRACA DLA ABSOLWENTA/ STUDENTA SZKOŁY/UCZELNI O KIERUNKU BUDOWLANYM Urząd Gminy
Zbrosławice poszukuje pracownika w ramach umowy – zlecenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej
na okres od 1 lipca do 30 września br. – przedmiotem umowy będzie pomoc w prowadzeniu zadań
inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział. Kontakt: Katarzyna Sosada 602 401 601 Jakub

Kukliński 604 417 895

18 CZE 2015
Informacja MZKP o komunikacji w okresie wakacyjnym

kategoria:
Inne

Przypomina się, że od dnia 29.06.2015r. do 31.08.2015r. autobusy linii nr 64, 85, 103, 129, 152,
153, 191, 203, 204, 205, 206, 207, 208 i 646 kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących na
dni robocze bez nauki szkolnej.Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii
nr 712, 717, 736, 737, 739, 743, 747, 748 i 791.Informujemy, że od 1.07.2015r. do 31.08.2015r. do
realizacji zadań w dni robocze wozu 3 linii nr 5

27 MAR 2015
Informacja MZKP

kategoria:
Inne

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w okresie Świąt Wielkanocnych komunikacja organizowana
przez MZKP będzie funkcjonować zgodnie z planowymi rozkładami jazdy dla poszczególnych dni

tygodnia. Przypominamy równocześnie, że 2, 3, 7 kwietnia br. są dniami roboczymi bez nauki
szkolnej a 5, 6 kwietnia to dni ustawowo wolne od handlu (autobusy nie będą podjeżdżać pod centra
handlowe a odjazdy z przystanków początkowych będą

16 MAR 2015
kategoria:

Komunikat w sprawie płatności obszarowych ARiMR w 2015 r.

Inne

Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja br., można składać wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2015.Wypełnione wnioski o dopłaty można złożyć
osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR w Nakle Śląskim przy ul. G. Morcinka 9A, lub wysłać je
pocztą. Przy sporządzaniu wniosku można również skorzystać

27 LUT 2015
Informacja MZKP

kategoria:
Inne

Z dniem 15.02.2015r MZKP w porozumieniu z władzami Tarnowskich Gór uruchamia nową linię
autobusową o numerze 142 łączącą Dworzec Autobusowy w Tarnowskich Górach z Parkiem
Wodnym, Halą Sportową i Castoramą. Rozkład jazdy tej linii zakłada kursowanie 1 autobusu o
pojemności powyżej 45 miejsc (tabor typu A) od godziny 6.37 do godziny 22.21 z równą, cogodzinną
częstotliwością kursów w każdy dzień tygodnia. Obsługę linii

12 STY 2015
kategoria:

Zabawa karnawałowa w Wieszowie

Inne

17 GRU 2014
Kalendarz on-line - podsumowanie ankiety

kategoria:
Inne

Nadszedł czas na podsumowanie ankiety dotyczącej pilotażowego wprowadzenia kalendarza
wydarzeń, dostępnego przez Internet na urządzeniach mobilnych. Prawie połowa głosujących
(49,8%) jest zainteresowana wprowadzeniem usługi, natomiast 38,5% osób odwiedzających stronę
urzędu zdecydowanie nie widzi takiej potrzeby. Wskaźniki procentowe wydają się obiecujące, jednak
należy zauważyć, że przez 8 miesięcy trwania ankiety

22 LIS 2014
kategoria:

Bal Sylwestrowy w Wieszowie

Inne

Rada Sołecka Wieszowy zaprasza na BAL SYLWESTROWY w dniu 31.12.2014 r. do Świetlicy Gminnej
w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 154 Cena biletu: 250 pln / para (w cenie kawa/herbata + ciastko,
ciepła kolacja, przekąski, zimne napoje) SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Prosimy o wcześniejszą
rezerwację. Rezerwacja miejsc i sprzedaż biletów w Świetlicy w Wieszowie lub telefonicznie pod
numerami telefonów: 32 / 273 74 87 lub 531 489 449 w godz.
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