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07 STY 2013
Informacja Agencji Rynku Rolnego

kategoria:

Inne

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.
można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwaliﬁkowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału
siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu
lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca

07 STY 2013
21 Finał WOŚP w Wieszowie

31 GRU 2012
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

27 GRU 2012
OGŁOSZENIE

kategoria:

Inne

31 grudnia 2012 r. (poniedziałek) URZĄD GMINY ZBROSŁAWICE CZYNNY DO GODZINY 15:00. KASA
do godz. 10:00.

04 GRU 2012
kategoria:

Bal sylwestrowy w Wieszowie

Inne

Rada Sołecka Wieszowy zaprasza na BAL SYLWESTROWY w dniu 31.12.2012 r. do Świetlicy Gminnej
w Wieszowie ul. Bytomska 154 Cena biletu: 260 pln / para (w cenie kawa/herbata + ciastko, ciepła
kolacja, zimna płyta, barszcz czerwony, zimne napoje, lampka szampana) Rezerwacja miejsc i
sprzedaż biletów w Świetlicy w Wieszowie lub telefonicznie pod numerami telefonów: 32 / 273 74 87
lub 32 / 720 31 90 w godz. 15.00 - 19.00 SERDECZNIE

29 LIS 2012
Światowy Dzień AIDS - 1 grudnia 2012r.

kategoria:
Inne

„Dążymy do zera: zero nowych infekcji HIV, zero dyskryminacji, zero śmierci związanej z AIDS" pod
tym hasłem 1 grudnia obchodzony będzie Światowy Dzień AIDS. Święto zostało zainicjowane przez

Światową Organizację Zdrowia (WHO) i istnieje od 1988 roku. Ustanowiono je w celu zwiększenia
świadomości społeczeństwa odnośnie wirusa HIV, sposobu jego przenoszenia, proﬁlaktyki i
zagrożenia, jakie stanowi on dla życia.Pomimo

28 LIS 2012
kategoria:

Spotkanie informacyjne dot. kolektorów słonecznych

Inne

Spotkanie organizowane jest przez Fundację SOL prowadzącą ogólnopolski program Słoneczna
Gmina. Jego celem jest popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii oraz wspieranie
technologi związanych z ochroną środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii.Na spotkaniu
dowiedzą się Państwo między innymi w jaki sposób pozyskać dotacje w wysokości 45% z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak szacować opłacalność

28 LIS 2012
Konkurs dla osób starszych

kategoria:
Inne

PPIS w Bytomiu w ramach Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej przygotował regulamin konkursu dla osób starszych. Dbałość o utrzymanie
zdrowia ﬁzycznego i umysłowego to pierwszy krok na drodze ku zdrowemu starzeniu się, aby

pozostać jak najdłużej niezależnym.Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane w dniach
07-20.12.2012r . w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. PI.

27 LIS 2012
kategoria:

Komunikat MZKP w Tarnowskich Górach

Inne

Informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja autobusowa
organizowana przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
funkcjonować będzie według następującego harmonogramu: DZIEŃ OBOWIĄZUJĄCY ROZKŁAD
JAZDY 24.12.2012r. na dni robocze bez nauki szkolnej z ograniczeniem kursowania w godzinach
wieczornych 25.12.2012r. na

23 LIS 2012
Bezpłatny program badań przesiewowych

kategoria:
Inne

W związku z nową edycją programu przesiewowego wczesnego wykrywania raka jelita grubego

prosimy o zgłaszanie się pacjentów w wieku od 50 do 65 roku życia do badania endoskopowego
jelita grubego (kolonoskopia).Badania wykonujemy wszystkim zgłaszającym się pacjentom bez
objawów chorobowych. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych lub przedrakowych do których
należy stwierdzenie polipów łagodnych jelita grubego gwarantuje pełne
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