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01 LUT 2011
Fundusze sołeckie - pytania i odpowiedzi

kategoria:

Inne

Uchwałą Nr XL/451/10 z dnia 9 marca 2010 r. Rada Gminy Zbrosławice wyraziła zgodę na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2011. Poniżej
przedstawiamy poradnik, dotyczący Funduszu Sołeckiego. Co to jest fundusz sołecki? Co to jest
fundusz sołecki? Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

27 STY 2011
kategoria:

BIP - zmiana ﬁrmy hostingowej

Inne

W Miedarach 11.12.2010r o godz. 10.00 rozpoczęły się ostatnie zawody w ramach Wieloboju
Sołectw. Tego dnia w turnieju wzięło udział 9 drużyn, które rywalizowały w sztafetach
sprawnościowych. Wszystkie drużyny walczyły o poprawienie swych lokat w klasyﬁkacji ogólnej. Po
zaciętej walce i sportowej rywalizacji sędziowie mogli policzyć zdobyte punkty i ogłosić
tegorocznych zwycięzców:

19 STY 2011
Badania na boreliozę po raz drugi

kategoria:
Inne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach organizuje poraz drugi bezpłatne badanie na boleriozę
kleszczową w organizmie człowieka. Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie chętne osoby
zwłaszcza te, które miały kontakt z kleszczem. Badania odbędą się w ośrodkach zdrowia :
Ziemięcice 26 stycznia 2011 roku w godz. od 8 30 do 10 30 Zbrosławice dnia 1 lutego 2011 roku w
godz. od 8 30 do 10 30

18 STY 2011
kategoria:

Bezpieczne wakacje / ferie

Inne

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Pana Zygmunta Łukaszczyka w dniu 14 stycznia 2011 r. na terenie
województwa śląskiego rozpoczęła się akcja „Bezpieczne ferie 2011”, która potrwa do 28 lutego
2011 r. Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o
numerze (32) 200-21-71, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i
nieprawidłowości w organizacji wypoczynku w

07 STY 2011

Zebranie w Wieszowie - wybór sołtysa

kategoria:
Inne

W dniu 13 stycznia 2011 roku w świetlicy gminnej w Wieszowie obędzie się Zebranie Wiejskie
zwołane przez wójta w celu dokonania wyboru uzupełniającego na stanowisko sołtysa Wieszowy.
Zebranie rozpocznie się o godzinie 17.00. info: forum.wieszowa.pl

28 GRU 2010
Bezpłatne badania krwi na boreliozę

kategoria:
Inne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, w ośrodkach zdrowia w :
Zbrosławicach 4 stycznia 2011 roku od godz. 8:30 do 10:30 Wieszowie 7 stycznia 2011 roku od
godz. 8:30 do 10:30 Kopienicy 12 stycznia 2011 roku od godz. 8:30 do 10:30 Ziemięcicach 26
stycznia 2011 roku od godz. 8:30 do 10:30 zostaną przeprowadzone bezpłatne badania krwi, mające
na celu oznaczenie przeciwciał w klasie IgM i IgG

28 GRU 2010

Wójt Gminy i "Nasza Sala Gimnastyczna" zapraszają na koncert
noworoczny

kategoria:
Inne

Wójt Gminy oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury ﬁzycznej "Nasza Sala Gimnastyczna"
zapraszają na KONCERT NOWOROCZNY 9.01.2011r o godz 16.00 w Domu Kultury w Wieszowie.
Program Trio instrumentów dętychSzkoła skrzypcowa SUZUKIHarfa i ﬂetKatarzyna CichońJasełka młodzieży z Wieszowy info: forum.wieszowa.pl

23 GRU 2010
Komunikacja w okresie Świąt i Nowego Roku

kategoria:
Inne

Obowiązujący rozkład jazdy autobusów MZKP na najbliższe dni: 23.12.2010 Wg rozkładu jazdy na
DNI ROBOCZE bez nauki szkolnej 24.12.2010 Wg rozkładu jazdy na DNI ROBOCZE bez nauki
szkolnejz ograniczeniem kursowania w godzinach wieczornych, za wyjątkiem linii nr 5 kursującej wg
rozkładu na dni wolne od pracy. 25.12.2010 Wg rozkładu jazdy na NIEDZIELE I ŚWIĘTAz
ograniczeniem kursowania w godzinach rannych, bez obsługi TESCO i

15 GRU 2010
Nowa strona www

kategoria:
Inne

testowy art z wyślij art - tekst dfdfdcvddfdfdfdfsdfddfdfdfdfdfdf

25 LIS 2010
kategoria:

Bezpłatne badania na osteoporozę

Inne

W dniu 2 i 3 grudnia br. (czw, pt) zapraszamy na badania densytometryczne w OSTEOBUSIE w
godzinach 9:00 - 16:00. Osteobus zaparkuje na parkingu przy pawilonie handlowym "Mueller Janoszka" w Zbrosławicach przy ul. Wolności 100a. Badania są bezpłatne dla mieszkańców gminy.
Zapisy telefoniczne pod nr 793 504 105
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