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Znaleziono 200 wiadomości.
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17 MAR 2014
"Niespasowani" koncertują

04 MAR 2014
Miedarski karnawał i Wodzenie Niedźwiedzia

kategoria:
Inne

Tegoroczny karnawał był dla miedarskiej młodzieży wyjątkowy. 22 lutego w świetlicy gminnej
zwanej "klubem", w zabawie brała udział nie tylko młodzież z Miedar, ale również ich rówieśnicy z
pobliskich miejscowości. Organizatorzy zadbali o dobrą muzykę, jak i poczęstunek, a tańce i zabawy
trwały do białego rana. Sołtys Miedar składa serdeczne podziękowania organizatorom i tym samym
zaprasza do dalszych realizacji i

03 MAR 2014
Znaleziono psa

kategoria:
Inne

AKTUALIZACJAwłaściciele zostali odnalezieni W dniu dzisiejszym w Zbrosławicach przy ul. Wolności
znaleziono psa w typie płochacza niemieckiego bądź setera angielskiego. Właściciele bądź osoby,
które rozpoznają psa na załączonym zdjęciu, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy
Zbrosławice pod nr tel. 32 233 70 40 lub 604 465 471.

12 LUT 2014
kategoria:

Śmieci zamiast na wysypiska traﬁają do naszych płuc

Inne

Choć oﬁcjalne wyniki nie zostały jeszcze podane, to my już wiemy - Marek Minkus został wybrany
Człowiekiem Roku 2013 Powiatu Tarnogórskiego!W zakończonym 3 lutego plebiscycie Dziennika
Zachodniego oraz serwisu naszemiasto.pl organizowanym przez „Polskapresse” Sp. z o.o.
mieszkańcy powiatu nie pozostawili wątpliwości, komu ten tytuł się należy. Marek Minkus otrzymał
ponad dwukrotnie więcej głosów (1277) od Marii Ożgi,

06 LUT 2014
Zabawa karnawałowa w Wieszowie

kategoria:
Inne

Serdecznie zapraszamy na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ - WALENTYNKOWĄ, która odbędzie się
15.02.2014r w Domu Kultury w Wieszowie. Gra zespół Exel. Bilety w cenie 70 zł od pary do nabycia
w świetlicy w Wieszowie. Tel.: 32 273 74 87 lub 694 502 632 W cenie biletu: kawa, ciasto, zimne
napoje, o północy coś ciepłego i oczywiście WALENTYNKOWE NIESPODZIANKI! Dodatkowo można
zakupić: napoje, słodycze i inne... Bawimy się:

17 GRU 2013
kategoria:

MZKP informuje

Inne

Informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja autobusowa
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach funkcjonować będzie
według następującego harmonogramu : DZIEŃ OBOWIĄZUJĄCY ROZKŁAD JAZDY 23.12.2013r. na dni
robocze bez nauki szkolnej 24.12.2013r. na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem
kursowania w godzinach

06 GRU 2013
UWAGA! Awaria wodociągu

kategoria:
Inne

Woda dla mieszkańców Czekanowa i Szałszy zostanie dostarczona beczkowozami.

29 PAŹ 2013
kategoria:

Wiadomości z gminy w smartfonach

Inne

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z tworcą aplikacji mobilnej SIL24, dzięki której można
dostawć automatycznie nowe wiadomości z urzędowej strony bezpośrednio na telefon komórkowy.
Usługa wykorzystuje istniejący mechanizm kanału RSS i już jest aktywna. Aplikacja mobilna SIL24
jest w podstawowej wersji darmowa. Można ją pobrać przez Google Play dla smartfonów z
androidem, oraz App Store dla produktów ﬁrmy Apple.

16 PAŹ 2013
Informacja z MZKP Tarnowskie Góry

kategoria:
Inne

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2013r. komunikacja autobusowa wykonywana
na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry funkcjonować będzie w następujący sposób: 1 listopada 2013r.
(Wszystkich Świętych - piątek) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi

przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych (do obsługi linii nr 129 PKM Świerklaniec
skieruje w tym dniu autobusy przegubowe); 2

03 WRZ 2013
kategoria:

Nowy rozkład jazdy linii nr 712

Inne

Na wniosek mieszkańców wprowadza się do realizacji od 1.09.2013 r. nowy rozkład jazdy linii nr
712, w którym wydłużono do przystanku "Zbrosławice Urząd Gminy" trasę obecnego kursu z z
Przezchlebia o godz. 7.30 z równoczesnym przyspieszeniem jego odjazdu o 11 minut. W
konsekwencji, odjazd autobusu w kursie następnym odbywać się będzie z przystanku przy Urzędzie
Gminy z niewielkim przesunięciem czasowym w stosunku do
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