Czad zabija
Straż Pożarna z Katowic
przypomina o kilku zasadach
pozwalających
uniknąć
zaczadzenia oraz zachęca do
obejrzenia poniższego video.
Pamiętajmy, że czad to cichy
zabójca.
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Badania Urzędu Statystycznego
Zima w pełni, a już są planowane letnie atrakcje
Kolejne dwa wodne place zabaw w Katowicach npowstaną przy ul.
Gliwickiej 214 oraz przy zbiegu ulic Biedronek i Radockiego. – Kolejne
wodne place zabaw będą praktycznie bliźniacze w stosunku do obiektu
na Dolinie Trzech Stawów, który został zrealizowany w 2017 roku w
ramach budżetu obywatelskiego. To pokazuje, że świetne pomysły
mieszkańców inspirują nas do kolejnych działań – mówi Marcin Krupa,
prezydent Katowic. Realizacja inwestycji zaplanowana jest tak, by
place zabaw były gotowe do końca lipca 2018 roku.

Urząd
Statystyczny
w Katowicach informuje, że od
5 lutego do 30 maja 2018 r. na
terenie całego kraju, w tym
również
na
terenie
województwa śląskiego, jest
prowadzone Badanie Spójności
Społecznej BSS.
więcej

KATOLOVE

Ptaszkowe Love

„KATOLOVE=Zakochaj się w
Katowicach. Oddaj krew” , czyli
akcja specjalna Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa.
Dlaczego
warto oddawać krew oraz o
atrakcjach przygotowanych na
14.02.2018 -> więcej

14 lutego na katowickim rynku
odbędzie się event wspierający
najmniejszych,
pierzastych
mieszkańców naszego miasta.
Do ogromnej budki będzie
można wrzucić pokarm dla
ptaszków,
który
będzie
przekazany do zoo.
więcej

O le le, o la la - Samba!
10.02. o godz. 11:00 odbędzie
się spotkanie w ramach cyklu
Rodzinne Matinée. Wstęp na
spotkanie jest wolny. W
programie tańce karnawałowe
i swawole.
więcej

Podsumowanie Sylwestra
65% dorosłych Polaków słyszało
o sylwestrze zorganizowanym w
Katowicach, a 59% z nich uważa,
że był bardzo udany – to wyniki
ogólnopolskiego
badania
przeprowadzonego pod koniec
stycznia br. przez instytut IBRiS.
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Z górki na pazurki w Parku Kościuszki
W sobotę 10 i w niedzielę 11 lutego reaktywowany będzie tor
saneczkowy w katowickim Parku Kościuszki. Ferie zbliżają się ku
końcowi, mieszkańcy Katowic postanowili wziąć sprawę w swoje ręce
i reaktywować zapomniany już Tor Saneczkowy w Katowickim Parku
Kościuszki. Miasto chętnie wsparło tę inicjatywę i już w najbliższy
weekend będzie można pożegnać ferie na sankach w Parku Kościuszki.
więcej

