Testy drona
Rozpoczęły się testy drona
pomagającego
wykryć
przypadki łamania przepisów
antysmogowych. Umożliwia on
m.in.
analizę
składu
chemicznego
dymu
wydobywającego się z domów.
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Ponad pół miliarda na walkę z
niską emisją

KISMiA 2.0 w służbue mieszkańców
- Chcemy wykonać duży krok w rozwoju naszego systemu. Radni
podjęli decyzję o przyznaniu na ten cel 4,3 mln zł. Te środki mają być
przeznaczone na tzw. KISMiA 2.0 – czyli znaczące zwiększenie zakresu
działań naszego systemu – mówi prezydent Marcin Krupa. – Będziemy
posiadać system unikalny na mapie Polski i prawdopodobnie w skali
całej Europy. Mówimy tu o wykorzystaniu big data w działaniach na
rzecz mieszkańców. – dodaje prezydent.
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565 mln na inwestycje, których
głównym
celem
jest
ograniczenie problemu smogu
i kolejne setki milionów na
przedsięwzięcia,
których
pośredni efekt będzie taki sam
– Katowice aktualizują plan
walki z niską emisją.
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Tężnia solankowa

Akcja „Zima w Mieście” 2018

Rozpoczęto prace nad budową
tężni solankowej w Katowicach
– w Parku Zadole. Obiekt będzie
gotowy jeszcze w tym roku.
Realizowany jest w ramach
projektu
zgłoszonego
do
Budżetu Obywatelskiego.

Bogata oferta zajęć, w tym wiele
otwartych i bezpłatnych dla
wszystkich tych, którzy na ferie
zostają w Katowicach.
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Oferta obejmuje szereg działań,
tak by każdy znalazł coś dla
siebie.
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Katowicki Karnawał Komedii
Już po raz jedenasty odbędzie
się Katowicki Karnawał Komedii.
W dniach od 26 stycznia do
4 lutego przygotowano piękne
spektakle w Teatrze Korez oraz
Teatrze Śląskim oraz wystawy
i koncerty.
program
x

Plac na glanc
W ramach projektu Plac na
Glanc zrewitalizowano już 7
placów w kilku katowickich
dzielnicach. Zachęcamy do
zgłoszeń w najnowszej edycji
projektu w terminie do 28
lutego.
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Śląskie dzieciom z Aleppo i Katowice w ICORN
- W tym roku w sposób szczególny będziemy obchodzić Dzień Dziecka
w Katowicach, realizując projekt „Katowice grają dla Aleppo". Tym
samym włączymy się w szerszą inicjatywę Zakonu Franciszkanów z
Katowic „Śląskie dzieciom z Aleppo" – mówi Marcin Krupa, prezydent
Katowic. Jednocześnie Katowice włączają się w sieć miast ICORN,
która pomaga prześladowym w swoim kraju artystom, a także przyjmą
dwie rodziny z Kazachstanu.
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