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08 PAŹ 2019

Projekt pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice- II
etap” wybrany do doﬁnansowania

kategoria:
Projekty unijne

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia naboru nr WND – RPSL.04.01.01-24-06A4/18
i projekt Gminy Zbrosławice pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice- II etap”
został wybrany do doﬁnansowania.

28 SIE 2019
kategoria:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII etap II

Projekty unijne

W dniu 19.12.2018 r. Gmina Zbrosławice złożyła wniosek o doﬁnansowanie do Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach dla zadania pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie
Zbrosławice – II etap” w ramach: Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1
Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego.

29 MAJ 2019

Zakończenie prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznych - etap I

kategoria:
Aktualności

W styczniu 2019 r. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją programu pn.:
"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zbrosławice - I etap" w ramach projektu pn.
"Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice- I etap"

27 LIS 2018
Budowa odnawialnych źródeł energii (OZE) w Gminie Zbrosławice - II etap

kategoria:
Projekty unijne

Zakończono weryﬁkację złożonych ankiet i deklaracji udziału w programie doﬁnansowania pn.:
„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice – etap II”

20 LIS 2018
INSTALACJE FOTOWOTAICZNE - ROBOTY BUDOWLANE

kategoria:
Projekty unijne

Dobiegają końca roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. "Montaż instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice- I etap"

05 LIS 2018
kategoria:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Aktualności

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec
2019

04 WRZ 2018
Informacja o efektach realizacji za POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2017

kategoria:
Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach z terenu województwa śląskiego przy
współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował/ło Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa Podprogram 2017

18 LIP 2018
kategoria:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - II etap

Aktualności

W związku z przeprowadzonym od 06.06.2018 do 29.06.2018 r. naborem ankiet osób chętnych do
udziału w doﬁnansowaniu instalacji OZE w projekcie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w
Gminie Zbrosławice – II etap” informuję, iż zostało złożonych 113 ankiet

14 CZE 2018
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul.
Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna

kategoria:
Projekty unijne

Gmina Zbrosławice pozyskała doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę wodociągu i
kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna

14 CZE 2018
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i
Słoneczna

kategoria:
Projekty unijne

Gmina Zbrosławice pozyskała doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę wodociągu i
kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna
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