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07 MAR 2012
ŚLĄSKIE - żyj zdrowo, dbaj o czystość powietrza

kategoria:

Inne

Kampania informacyjna wojewody śląskiego na temat ochrony czystości powietrza. Szczegóły w
załącznikach. Folder Ulotka

02 MAR 2012
kategoria:

Siłownie wiatrowe

Inne

Elektrownie wiatrowe W chwili obecnej w trakcie opracowywania jest studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania Gminy. Jednym z proponowanych jego elementów jest określenie
obszarów, na których w przyszłości będą mogły zostać umieszczone siłownie wiatrowe. Jesienią
ubiegłego roku reprezentacja Rady Gminy wraz z Wójtem i Z-cą Wójta udała się z wizytą do Gminy
Wolin, gdzie w chwili obecnej funkcjonują dwie farmy

24 LUT 2012
Informacja dotycząca zgłaszania szkód łowieckich

kategoria:

Inne

Informacja dotycząca : zgłaszania szkód łowieckich przez właścicieli lub posiadaczy gruntów. Na
podstawie § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie
sposobu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich oraz wpłat odszkodowań za szkody w
uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 45, poz.272), Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł"
Tarnowskie Góry jako dzierżawca obwodu łowieckiego

09 LUT 2012
Wojewódzki Konkurs Graﬁki Komputerowej

kategoria:
Inne

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału
w ciekawym Wojewódzkim Konkursie Graﬁki Komputerowej „KIM JESTEM? - MOJE METAMORFOZY".
Szczegóły tutaj.

19 STY 2012
Apel o pomoc - Denis Czmok

18 STY 2012
kategoria:

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Inne

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu
"Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast
(do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na

16 STY 2012
Złote i Szmaragdowe Gody

kategoria:
Inne

11 stycznia w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach odbyła się szczególna uroczystość.
Przybyło na nią 19 par, obchodzących Złote Gody oraz 4 pary obchodzące Szmaragdowe Gody.
Jubilaci zostali uhonorowani przez władze gminy. Wójt Wiesław Olszewski w towarzystwie wicewójt

Katarzyny Sosady oraz Weroniki Kaczmarek z Urzędu Stanu Cywilnego wręczył przybyłym na
uroczystość małżeństwom medale za długoletnie pożycie

13 STY 2012
kategoria:

FESTIWAL GÓRSKI ZAPRASZA MŁODZIEŻ

Inne

W dniach 17-19.02.2012r. w Gliwicach odbędzie się Festiwal Górski. Jeśli zbierze się liczna grupa
młodych entuzjastów tej tematyki, jest możliwość zorganizowania dowozu do Gliwic w dniu 17.02 w
godzinach 11.00 - 15.00 W tym czasie program festiwalu przewiduje tzw. "część młodzieżową".
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres ksosada@zbroslawice.pl

12 STY 2012
UWAGA ROLNICY WILKOWIC

kategoria:
Inne

Dnia 14 stycznia (sobota), w godzinach od 11.00-13.00 będzie istniała możliwość opłacenia
ubezpieczenia rolniczego tzw. „ogniówka" w DELIKATESACH KUBIK w Wilkowicach Sołtys Damian

Nowara

10 STY 2012
kategoria:

Zwrot podatku akcyzowego 2012

Inne

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Na posiedzeniu w dniu
20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. W 2012 r.
producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza

Pierws

Poprze

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Inne -

Następ

Ostatni

za

dnia

stron

stron

stron

stron

stron

stron

stron

na

a

a 11

a 12

a 13

a

a 15

a 16

a 17

14

