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Ważna informacja dla klientów PIW Tarnowskie Góry :
Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w związku z
zaleceniami Szefa Służby Cywilnej i Głównego Lekarza
Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach
zwraca się z prośbą o załatwianie spraw urzędowych drogą
elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
W przypadku konieczności osobistego stawienia się w PIW
Tarnowskie Góry Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o
wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie terminu wizyty.
Dostępne numery telefonów : (32)390-19-91, fax (32)390-19-93
W nagłych przypadkach (telefon alarmowy) : 691304202
w godzinach: 7:30-15:30
lub na adres email: tarnowskieg.piw@wetgiw.gov.pl
W tej wyjątkowej sytuacji liczymy na Państwa zrozumienie i
dostosowanie się do powyższych zaleceń.

ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej
koordynator do spraw dostępności - telefon stacjonarny : 32-3901992, emai
l : sp@tarnowskiegory.piw.gov.pl

Instrukcja Korzystania ze strony BIP :

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu
udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.
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Podstawowym zadaniem portalu jest prezentacja informacji na temat Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Tarnowskich Górach. Zakres publikowanych informacji prezentuje
menu witryny z lewej strony.

Menu składa się z kolejnych pozycji. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony
biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z
wybranym działem.

Pod menu znajduje się moduł wyszukiwarki, chcąc wyszukać interesującą nas treść należy
wpisać ją w okno modułu i nacisnąć "Enter" lub kliknąć przycisk "szukaj".

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji
menu. Na treść podstrony składają się:
- nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
- treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików
do pobrania.
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