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19 WRZ 2016
Przerwa w dostawie wody w Ptakowicach

kategoria:

Komunikaty
urzędowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu: 20.09.2016 w godzinach od
8 00 do 15 00 wystąpi przerwa w dostawie wody w Ptakowicach, z powodu prac na sieci
wodociągowej. W wyniku wykonywanych prac mogą wystąpić zabrudzenia wody spowodowane
zaburzeniami przepływów na sieci. Przepraszamy za utrudnienia.

16 WRZ 2016
kategoria:

Zebrania Wiejskie

Komunikaty
urzędowe

Prezentujemy listę pozostałych zebrań wiejskich.

19 września o godz. 18:00 w Kamieńcu (Zespół

Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu), 20 września o godz. 18:00 w Karchowicach (Zajaz u Rysia),
21 września o godz. 17:00 w Zawadzie (Plac Zabaw), 21 września o godz. 18:00 w Łubiu (Dom
Paraﬁalny), 22 września o godz. 17:45 w Zbrosławicach (Centrum Usług Publicznych), 22 września o
godz. 18:00 w

16 WRZ 2016
Działo się!

kategoria:
Aktualności

TRZECIA EDYCJA ŚWIĘTA GMINY ZBROSŁAWICE PRZESZŁA DO HISTORII. BYŁO BARWNIE,
RÓŻNORODNIE, TŁOCZNO I UROCZYŚCIE.

09 WRZ 2016
kategoria:

Zebrania Wiejskie

Komunikaty
urzędowe

Prezentujemy listę najbliższych zebrań wiejskich. Terminy pozostałych można odszukać w
kalendarzu w lewej części strony.

12 września o godz. 18:00 w Boniowicach (Zespół Szkół

Ogólnokształcących w Kamieńcu), 13 września o godz. 18:00 w Przezchlebiu (świetlica), 14 września
o godz. 18:00 w Łubkach (siedziba Koła Łowieckiego), 15 września o godz. 18:00 w Szałszy (siedziba
OSP), 16 września

05 WRZ 2016
Zebrania Wiejskie

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Rozpoczął się cykl zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Zbrosławice, których głównym celem
będzie rozdysponowanie funduszu sołeckiego na rok 2017. Za nami zebrania w Świętoszowicach i
Ziemięcicach, a w tym tygodniu odbędzie się pięć kolejnych spotkań: 5 września o godz. 18:00 w
Księżym Lesie (siedziba OSP), 6 września o godz. 18:00 w Miedarach (świetlica), 7 września o godz.
18:00 w Jasionie

02 WRZ 2016
Opóźnienie w wydawaniu kart śKUP

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

W związku z kłopotami technicznymi wynikającymi z przyłączenia MZKP do systemu ŚKUP nastąpiło
opóźnienie w wydawaniu przez MZKP kart ŚKUP z biletem szkolnym dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie gmin należących do MZKP. W związku z
powyższym Dyrekcja MZKP informuje, że uczniowie ww. szkół będą mogli korzystać od 1.09.2016r
do 16.09.2016r z przejazdów komunikacją miejską na trasie

01 WRZ 2016
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

W dniu 31.08.2016 r. Rada Gminy Zbrosławice Uchwałą Nr XX/238/2016 przyjęła „Program budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice". Głównym celem program jest poprawa
stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzanych nie oczyszczonych
ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub do wód powierzchniowych oraz stworzenie
możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla

30 SIE 2016
Zaproszenie Wójta na Dramatalia

26 SIE 2016
UWAGA UCZNIOWIE !!!!!

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

UWAGA - UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY!!! w związku z wprowadzoną
zmianą sposobu funkcjonowania opłat za transport zbiorowy – wprowadzono ŚLĄSKĄ KARTĘ USŁUG
PUBLICZNYCH – Gmina musi dostarczyć imienne karty wszystkich uczniów do 31 sierpnia br. do
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej, celem ich doładowania tak, by uczniowie od
września mogli dojeżdżać do placówek oświatowych. W związku

25 SIE 2016
kategoria:

Znaleziono psa

Komunikaty
urzędowe

Poszukujemy nowego domu dla psa, znalezionego w Zbrosławicach. Pies bardzo czysty, spokojny i
przyjaźnie nastawiony do ludzi.Kontakt: 734 167 092
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