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10 CZE 2011
Komunikat dla rolników ws. stosowania środków ochrony roślin

kategoria:

Inne

W związku z licznymi zatruciami pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Katowicach Oddział w Lublińcu przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i
obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 18
grudnia 2003 roku o ochronie roślin (tekst jednolity DZ.U. z 2008 r. Nr 133, poz.849 z późn. zm.).
Należy zwrócić uwagę na następujące

10 CZE 2011
Informacja dla hodowców trzody chlewnej

kategoria:
Inne

UWAGA HODOWCY - KLASYCZNY POMÓR ŚWIŃ Co to jest klasyczny pomór świń? Jest to szybko
szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, dzikie świnie oraz
dziki. Choroba nie przenosi się na inne gatunki zwierząt oraz ludzi. Najczęstszym sposobem
zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Drogą
zakażenia mogą być również rany (kolczykowanie, kastracja,

09 CZE 2011
kategoria:

Wybory ławników

Inne

Z końcem roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej w październiku br.
rady gmin powinny dokonać wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015 do sądów okręgowych oraz
do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy. Biorąc pod uwagę, jak ważna jest
pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości, który pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego
zawodowego, czynności wyboru powinny być

05 MAJ 2011
Festyn w Miedarach - plakat

29 KWI 2011
2.05.2011 - Kasa UG nieczynna

kategoria:

Inne

Informujemy, że w dniu 2.05.2011 (poniedziałek) - Kasa UG będzie niecznynna z powodu wdrożenia
nowego systemu informatycznego. Za utrudnienia przepraszamy.

29 KWI 2011
badania ankietowe o tematyce społecznej

23 KWI 2011
Zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie

kategoria:
Inne

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje , że w dniach 1.05-10.05.2011 r. na
terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionki przeciw
wściekliźnie dla lisów wolno żyjących. Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii
prostej na wysokości 200 metrów. Zrzuty szczepionki obejmą całość województwa śląskiego z
przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1

21 KWI 2011
Życzenia

12 KWI 2011
Industriada - zespoły wokalne

kategoria:
Inne

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zaprasza muzyków, wokalistów i zespoły do udziału
w Przeglądzie Muzyki Tarnogórskiej „Industriada 2011", który odbędzie się 11 czerwca na terenie
Zabytkowej Kopalni Srebra. Aby wziąć udział w przeglądzie, trzeba przesłać lub dostarczyć osobiście
płytę CD z 2-3 swoimi utworami na adres: SMZT, ul. Gliwicka 2, 42-600 Tarnowskie Góry. Do płyty
należy dołączyć informację o

12 KWI 2011
kategoria:

Informacja NFZ

Inne

Informujemy, że zakładem opieki zdrowotnej, z którym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł od 1 marca 2011 roku umowę o realizację świadczeń nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej jest NZOZ BI-MED z Tarnowskich Gór, ul. Mickiewicza 8. Rejestracja
telefoniczna: (32) 381 75 81, 381 75 80, 285 80 80, 606 890 610. Jednocześnie przypominamy, ze
od 1 marca pacjent, który będzie chciał
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