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01 SIE 2016
Test sprawności syren alarmowych

kategoria:

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

27 LIP 2016
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Zapraszamy ﬁrmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej
Rodziny.Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem
udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej
Rodziny. Korzyści dla ﬁrm i instytucji z włączenia się do programu: współtworzenie pierwszego
ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych

25 LIP 2016
kategoria:

Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości

Komunikaty
urzędowe

Dziś ogłoszono przetargi, dotyczące kilku nieruchomości na terenie Gminy Zbrosławice. Więcej
szczegółów dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

22 LIP 2016
Ogłoszenie o sprzedaży działki w Miedarach

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE ogłasza że w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Centrum Usług
Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2a, rozpocznie się I ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w
obrębie Miedary (k.m. 2 Kopa.) określonej następującym numerem działki: działka nr 477/1 o pow.

0,2813 ha; KW nr GL1T/00042811/3 Cena wywoławcza

21 LIP 2016
kategoria:

Uczniowie we Francji

Komunikaty
urzędowe

Dla ósemki wyróżniających się uczniów gminnych gimnazjów Urząd Gminy Zbrosławice zorganizował
wyjazd na Europejski Tydzień Młodzieży. Tym razem wydarzenie miało miejsce w gminie
partnerskiej Charnay-lès-Mâcon we Francji. Na wyjazd do Burgundii, historycznej krainy we
wschodniej Francji, każde gimnazjum z terenu gminy wyznaczyło dwójkę uczniów. Opiekę nad nimi
objął radny

21 LIP 2016
Rondo Polski... w Niemczech

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

W niemieckim mieście partnerskim Brackenheim na początku lipca odbyła się nietypowa
uroczystość. Na cześć współpracy z gminą Zbrosławice nowopowstałe skrzyżowanie o ruchu
okrężnym nazwano Rondem Polski. Tę niecodzienną inicjatywę poprzedził kilka lat temu pomysł
Francuzów z gminy partnerskiej Charnay-lès-Mâcon, którzy nowemu skrzyżowaniu nadali nazwę
Ronda Brackenheim. Następnie,

18 LIP 2016
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

W związku ze stwierdzeniem czwartego ogniska ASF w Polsce przekazujemy informację o zasadach
postępowania w gospodarstwach. Rzetelne stosowanie bioasekuracji jest obecnie jedynym
sposobem skutecznego zapobiegnięcia rozprzestrzenienia się czynnika zakaźnego (w tym
przypadku wirus ASF).Podstawą, zarówno dla skutecznego zapobiegania, jak i zwalczania choroby
zakaźnej, w tym ASF, jest stosowanie w gospodarstwie zasad bioasekuracji, w

18 LIP 2016
Brak wody w Ptakowicach

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach zawiadamia, że w Ptakowicach w
dniu 19.07.2016 w godzinach 8:00-13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac na sieci
wodociągowej.W wyniku wykonywanych prac mogą wystąpić zabrudzenia wody spowodowane
zaburzeniami przepływów na sieci.Przepraszamy za utrudnienia.

15 LIP 2016
kategoria:

Lokalny Program Rewitalizacji - druga ankieta

Komunikaty
urzędowe

Szanowni Państwo,W związku z pracami prowadzonymi przez Gminę Zbrosławice nad opracowaniem
„Programu Rewitalizacji dla gminy Zbrosławice" pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia
poniższej ankiety, która będzie podstawą do określenia problemów występujących na obszarze
gminy oraz wskazania działań do ich zniwelowania. Zebrane dane ankietowe, będą elementem
pogłębionej diagnozy sytuacji kryzysowej, która jest podstawą

15 LIP 2016
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w GOPS

kategoria:
Komunikaty
urzędowe

Ogłoszono nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

W Zbrosławicach. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w biuletynie informacji publicznej.
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