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19 LIS 2014
Komunikat MZKP - zmiana kursu linii 153

kategoria:
Inne

W odpowiedzi na wniosek mieszkańców gminy Zbrosławice rozpoczynających pracę w Pyskowicach
o godz. 6.00, z dniem 17.11.2014r ulega przyspieszeniu z godziny 4.59 na godzinę 4.53 kurs linii
153 w dni robocze z Tarnowskich Gór do Pyskowic. Równocześnie ulega zmianie trasa przejazdu
autobusu przez to miasto we wszystkich kursach poprzez skierowanie go w ul.Wojska Polskiego i
Chopina z obsługą znajdujących się tam przystanków.

28 PAŹ 2014
kategoria:

Informacja MZKP

Inne

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2014r. komunikacja autobusowa wykonywana
na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry funkcjonować będzie w następujący sposób: 1 listopada 2014r.
(Wszystkich Świętych - sobota) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi
przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych (do obsługi linii nr 129 wóz 1 i 2, PKM
Świerklaniec skieruje w tym dniu autobusy przegubo

27 SIE 2014

Pętla autobusowa przy szkole w Kamieńcu - informacja MZKP

kategoria:
Inne

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu komunikacji, spowodowanymi zamknięciem pętli
autobusowej przy przystanku „Kamieniec Szkoła" (gmina Zbrosławice), informujemy, że z dniem
jutrzejszym tj. 28.08.2014 r. przywraca się planową obsługę tego przystanku przez wszystkie linie
autobusowe. Pismo MZKP info: MZKP

27 SIE 2014
Uwaga - zmiana trasy autobusu linii 191 do Parku Wodnego

kategoria:
Inne

Informujemy, że od 01.09.2014 r. do odwołania nastąpi całkowite zamknięcie drogi wewnętrznej,
którą autobusy linii nr 191, jadące od strony ronda przy Castoramie, dojeżdżały do „Parku
Wodnego" w Tarnowskich Górach.W celu utrzymania dojazdu do tego obiektu, w kursach z
Tarnowskich Gór do Zbrosławic, autobusy linii 191 kieruje się na trasę alternatywną ulicami:
Bytomską. Legionów i Wyszyńskiego (z obsługą przystanków

27 SIE 2014
kategoria:

Informacja MZKP - Gwarki 2014

Inne

Informujemy, że w czasie obchodów „Gwarków Śląskich 2014" tj. w dniach 5, 6, 7.09.2014 r.
obowiązywać będą planowe rozkłady jazdy, przy czym do obsługi najbardziej obciążonych kierunków
będą wyznaczone dodatkowe autobusy, kursujące zgodnie z dyspozycjami dyżurnego
ruchu.Zmieniona organizacja ruchu dla poszczególnych linii autobusowych w czasie przemarszu
pochodu (do pobrania) info: MZKP

06 SIE 2014
Informacja o planowanym braku zailania na ul. Oświęcimskiej w
Zbrosławicach

kategoria:
Inne

Tauron informuje, że w dniach 11-12 sieprnia br. od godziny 8:00 do 17:00 planowana jest przerwa
w dopływie energii elektrycznej dla klientów przy ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach. Z tego powodu
obsługa petentów w urzędzie będzie utrudniona. (aktualizacja) Połączenia telefoniczne zostały
przywrócone. Za utrudnienia przepraszamy.

30 CZE 2014
kategoria:

Zaginął pies

Inne

Osoby które widziały psa proszone są o kontakt z ZGKiM Zbrosławice tel. 32 233 70 74

24 CZE 2014
kategoria:

Zmiany w rozkładach jazdy MZKP - wakacje

Inne

12 MAJ 2014
google kalendarz TEST

kategoria:

Inne

09 MAJ 2014
kategoria:

Testujemy terminarz online dla mieszkańców - ankieta

Inne

Druhny i Druhowie, Strażacy! Dziękuję Wam za pełną gotowość niesienia pomocy na rzecz innych,
poszkodowanych przez los. Zwykle w trudnych okolicznościach walczycie o bezpieczeństwo i życie
ludzi, ratujecie i chronicie mienie. Z okazji Waszego Święta - Dnia Strażaka przyjmijcie najlepsze
życzenia powodzenia w pełnieniu, jakże chwalebnego, społecznego działania. Wójt Gminy Wiesław
Olszewski
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