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25 SIE 2016
Utrudnienia dla mieszkańców Łubia, Kopienicy i Jaśkowic

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

DOTYCZY: Remont odcinka ul. Ogrodowej w Kopienicy w ilości 820 m2 (długości 200 m i szer. 4,1

m), polegający na wymianie warstw konstrukcyjnych wraz z nawierzchnią, Remont odcinka ul.
Długiej w Jaśkowicach w ilości 1080 m2 (długości 300 m i szer. 3,6 m), polegający na wymianie
warstw konstrukcyjnych wraz z nawierzchnią. Przebudowa drogi bocznej od ul. Pyskowickiej w Łubiu
– dojazd do posesji nr 1 - 28 Informujemy, iż od

22 SIE 2016
kategoria:

Znaleziono psa

Komunikaty
urzędowe

W Czekanowie znaleziono zadbanego, wesołego pieska - jeśli ktoś z Państwa rozpoznaje go na
zdjęciu, prosimy o przekazanie informacji na jego temat pod nr tel. 698 802 991.

19 SIE 2016
Śląska Karta Usług Publicznych

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

22 sierpnia 2016 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Usług Publicznych –
ul.Oświęcimska 2 a w Zbrosławicach pracownicy GZK GOP zaprezentują zainteresowanym osobom
MOBILNY PUNKT INFORMACJI ŚKUP – ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH.Prezentacja będzie miała
miejsce w godzinach od 8:00 do 15:00. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich
zainteresowanych.

17 SIE 2016
kategoria:

Ogłoszenie o sprzedaży działki w Łubiu

Komunikaty
urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że został wywieszony na okres 21 dni tj. od 11 sierpnia 2016 r.
do 1 września 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Wykazem objęto nieruchomość gruntową
zabudowaną położoną w obrębie Łubie (k.m. 1) określoną nr działki 432/98 o pow. 0,1060 ha,
zapisaną w księdze wieczystej KW nr

12 SIE 2016
Festyn odpustowy w Zbrosławicach

12 SIE 2016
kategoria:

GMINNE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Komunikaty
urzędowe

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI I STRATEGIA ROZWOJU GMINY Szanowni Państwo, za nami etapy
zbierania ankiet od mieszkańców oraz warsztaty, czyli spotkanie konsultacyjne. Na warsztatach
dowiedzieliśmy się czym jest rewitalizacja, po co Naszej Gminie program rewitalizacji i dlaczego
przystąpiliśmy do opracowania strategii rozwoju. Podczas spotkania, które odbyło się 11 sierpnia w
Centrum Usług Publicznych zapadły ustalenia, by karty

09 SIE 2016
OGŁOSZENIE

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że został wywieszony na okres 21 dni tj. od 9 sierpnia 2016 r. do

30 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2, wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Wykazem objęto nieruchomość gruntową
niezabudowaną położoną w obrębie Szałsza (k.m. 1 i 3) określoną nr działki 121/208 o pow. 2,0000
ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr

03 SIE 2016
kategoria:

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

Komunikaty
urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że w dniu 22 lipca 2016r. w Centrum Usług Publicznych w
Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a przeprowadzono rokowania na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego-naczepy do przewozu koni marki mercedes nr rej. STA PC 67
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice. Dopuszczalna ładowność 11.000 kg. Dopuszczalna masa
całkowita 18.000 kg. Masa własna 7000 kg. Ilość osi -2. Rok produkcji

01 SIE 2016
Zaproszenie na spotkanie warsztatowe w sprawie rewitalizacji

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Informuję, że Gmina Zbrosławice prowadzi prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju
Gminy Zbrosławice oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbrosławice, które to
dokumenty będą wyznaczać kierunki rozwoju do 2022 roku.Prawidłowo zaplanowane działania
strategiczne i rewitalizacyjne są znaczącym bodźcem rozwoju lokalnego, skutkują polepszeniem
stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i

01 SIE 2016
kategoria:

Test sprawności syren alarmowych

Komunikaty
urzędowe

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że 1 sierpnia 2016 r. o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony
krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania
iÂ alarmowania ludności, upamiętniający jednocześnie obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.W ramach treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe emitujące dźwięk ciągły,
trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. WÓJT
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