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11 MAJ 2017
XII Festiwal Śląskie Smaki

kategoria:
Inne

W tym roku XII Festiwal Śląskie Smaki odbędzie się 11 czerwca w Koszęcinie.

23 WRZ 2016
BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA
JASKRY)

kategoria:
Aktualności

W dniu 04.10.2016 r. w Ośrodku Zdrowia w Zbrosławicach na ul. Piastowskiej 3 w godzinach od
11:00 do 13:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla
Mieszkańców gminy.

22 WRZ 2016
cennik ogłoszeń

kategoria:
Aktualności

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat umieszczanych w informatorze "Wieść z Gminy"

12 LIP 2016
Tour de Pologne 2016 - informacja MZKP

kategoria:
Inne

W związku z organizowanym 13 lipca br. wyścigiem kolarskim „Tour de Pologne 2016" i przejazdem
kolarzy przez obszar naszego Związku, przekazujmy niezbędne informacje dotyczące organizacji
komunikacji w tym dniu:- Zasady funkcjonowania komunikacji publicznej- Mapa schematyczna trasy
W czasie trwania wyścigu kierowcy autobusów mają obowiązek dojeżdżania do przystanków
końcowych - nawet przy wielokrotnym oczekiwaniu na otwarcie

16 GRU 2015
Informacja Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej

kategoria:
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 23.12.2015r. na dni

robocze bez nauki szkolnej 24.12.2015r. na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem
kursowania w godzinach

30 LIS 2015
kategoria:

Wieszowa - BAL SYLWESTROWY 2015

Inne

BAL SYLWESTROWY odbędzie się w dniu 31.12.2015r. w Wieszowie, w Gminnym Domu Kultury przy
ul. Bytomskiej na balu zagra zespół PIK BAND cena biletu: 250 pln / para (cena zawiera
kawę/herbatę + ciastko, ciepłą kolację, przekąski, zimne napoje, szampan) rezerwacja miejsc i
sprzedaż biletów w Domu Kultury w Wieszowie lub telefonicznie pod numerami 531 498 449 oraz
514 644 950 w godz. 15.00 – 19.00 SERDECZNIE

26 PAŹ 2015
Wyniki wyborów parlamentarnych 2015

kategoria:
Inne

Dla wszystkich zainteresowanych, przygotowaliśmy arkusz ze szczegółowymi wynikami wyborów do

Sejmu I Senatu z terenu Gminy Zbrosławice. Plik w formacie XLS (wymaga pakietu MS Oﬃce lub
Open Oﬃce/Libre Oﬃce) Oﬁcjalne, całościowe wizualizacje wyników wyborów można śledzić na
stronie PKW

26 PAŹ 2015
kategoria:

Informacja MZKP o komunikacji w okresie świąt w listopadzie

Inne

Komunikat Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach W związku ze
świętami przypadającymi w listopadzie 2015 r. komunikacja autobusowa wykonywana na zlecenie
MZKP Tarnowskie Góry funkcjonować będzie w następujący sposób: 1 listopada 2015 r. (Wszystkich
Świętych – niedziela) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków
zlokalizowanych przy centrach handlowych (do

29 LIP 2015
Tour de Pologne 2015 - komunikat MZKP

kategoria:
Inne

Ze względu na utrudnienia w ruchu podczas przebiegu wyścigu, umieszczamy informację o
przewidywanych zmianach w komunikacji publicznej udostępnionej przez MZKP: Funkcjonowanie
komunikacji publicznej na terenie MZKP Tarnowskie Góry w czasie trwania wyścigu kolarskiego Tour
de Pologne (3 - 4 sierpnia 2015 r.)

16 LIP 2015
Uruchomiono infolinię dot. dostarczanej wody

kategoria:
Inne

Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las" Sp. z o.o. informuje o uruchomieniu infolinii dotyczącej
wody dostarczanej do odbiorców w Księżym Lesie, Łubkach i Kamieńcu. Dzwoniąc pod numer (32)
230 60 19 zainteresowani mogą zgłaszać stan licznika oraz wszelkie awarie dotyczące dostawy
wody.Bieżące informacje m.in. dotyczące awarii oraz ich usunięcia, planowanych przerwach w
dostawie wody, planowanych naprawach, jak również
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