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10 SIE 2012
KZK GOP - Zmiany rozkładów jazdy 15 - 17 sierpnia 2012 r.

kategoria:

Inne

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie od 15 do 17 sierpnia 2012 roku – zwiększona liczba
wyjątków od sobotnich rozkładów jazdy Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w
związku z przypadającą w środę uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w dniach od
15 do 17 sierpnia 2012 (środa – piątek) zostaną wprowadzone następujące zmiany w
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej KZK GOP i MZKP: 15

24 LIP 2012
Zaproszenie do opracowania programów zdrowotnych

kategoria:
Inne

Urząd Gminy Zbrosławice zaprasza wszystkich zainteresowanych do opracowania następujących
programów zdrowotnych: proﬁlaktyka raka piersi, badanie wykrywające boleriozę, badanie gruczołu
krokowego u mężczyzn (badanie prostaty). W/w programy należy opracować zgodnie z ustawą o
świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 164,
poz. 1027 ) oraz muszą spełniać kryteria zawarte

16 LIP 2012
kategoria:

Zmiana rozkładów jazdy MZKP

Inne

W związku ze Świętem Wniebowzięcia NMP w dniu 15.08.2012 r. komunikacja miejska MZKP będzie
funkcjonować wg rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta bez obsługi centrów
handlowych. W dniach 16 - 17.08.2012 r. autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy na soboty (
linia nr 129 obsługiwana będzie taborem przegubowym), odstępstwem od tej reguły będą linie nr
17,80,179,180,225,246,288,625,738, które będą kursować

09 LIP 2012
Rolnicy - zgłaszajcie szkody spowodowane siłą wyższą!

06 LIP 2012
Uwaga upał, pomóż zwierzętom!

06 LIP 2012
kategoria:

IFUBA 2012 i NATUR & WEIN

Inne

Tradycją stały się już spotkania młodych piłkarzy z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich. W tym roku
gospodarzem Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej IFUBA 2012 była gmina Brackenheim. 14
czerwca do malowniczej, otoczonej winnicami miejscowości zjechała się młodzież z Francji, Włoch,
Walii i Polski. Po uroczystym powitaniu i zakwaterowaniu sportowcy przystąpili do treningów, by już
następnego dnia wziąć udział w

11 CZE 2012
ODBIÓR WYNIKÓW Z MAMMOGRAFII

kategoria:
Inne

Wyniki z badań mammograﬁcznych wykonanych w mammobusie w dniach 31 maja oraz 1 i 4
czerwca br. przy Urzędzie Gminy Zbrosławice będą do osobistego odbioru od 20 CZERWCA do 11
LIPCA br. w Urzędzie Gminy Zbrosławice -pokój nr 7 (Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2) od

poniedzialku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 Wyniki będą wydawane tylko do 11 lipca
2012r. Kobiety, które nie mogą odebrać wyników osobiście, powinny

04 CZE 2012
kategoria:

Wieś w fotograﬁi

Inne

Rusza konkurs fotograﬁczny „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu" Zarząd Województwa
Śląskiego wraz Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zapraszają do udziału
w konkursie fotograﬁcznym. Jego głównym tematem jest wieś i zmiany na niej przebiegające, jej
walory kulturowe i przyrodnicze, a także osiągnięcia w rozwoju. O laury mogą rywalizować osoby,
które amatorsko lub profesjonalnie zajmują

30 MAJ 2012
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

kategoria:
Inne

Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Szyjki Macicy pod hasłem „Gdzie się

badać" podaje adresy i telefony śląskich przychodni , które wykonują bezpłatne badania
proﬁlaktyczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Populacyjny
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi www.raksutka.org e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl tel.
32 278 96 73 Populacyjny Program Proﬁlaktyki i Wczesnego

29 MAJ 2012
kategoria:

Czy znasz działanie i korzystasz z kanałów RSS - posumowanie

Inne

Podsumowanie ankiety o kanale RSS na stronie urzędu. Prawie połowa głosujących chciałaby się
dowiedzieć co to takiego - najprościej mówiąc: Kanał RSS to sposób informowania użytkowników o
nowych informacjach umieszczonych na stronie internetowej. Nie trzeba "wchodzić" na stronę i
sprawdzać czy może ktoś coś tam umieścił. Zatrudniamy do tego czytnik kanałów RSS - prosty
program, który co kilka minut w tle sprawdza
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