Zaprojektuj gadżet
Masz pomysł na oryginalny
gadżet dla miasta Katowice?
Weź udział w konkursie, który
kierowany jest do wszystkich –
możesz być amatorem, bo liczy
się pomysł na gadżet do 10, 50
lub 100 zł.

Nr 47 2.02.2018 Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Katowice w mediach społecznościowych:

Więcej
Ferie na lodzie
Stadion coraz bliżej, a wraz z nim kompleks sportowy
Ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w
Katowicach. Mimo, że w pierwotnym harmonogramie zakładano, że
konkurs odbędzie się wcześniej – data zakończenia prac budowlanych
zostaje utrzymana, czyli obiekt będzie gotowy w I kwartale 2021 roku.
Oprócz stadionu dla 12 tys. kibiców kompleks będzie zawierał 6 boisk
treningowych, pole do treningu dla bramkarzy oraz halę sportową.

Ferie na lodzie dla młodszych i
starszych na katowickim Rynku!
Moc
zimowych
atrakcji
codziennie od poniedziałku do
piątku od 29.01 do 9.02 w
godzinach od 18.00 do 20.00.
Więcej

Więcej
1% zostaw blisko

Akcja „Zima w Mieście” 2018

Pamiętajmy, że przekazując 1%
swojego podatku dla wybranej
Organizacji Pożytku Publicznego
w Katowicach wspieramy jej
działalność
na
rzecz
mieszkańców naszego miasta.

Bogata oferta zajęć, w tym wiele
otwartych i bezpłatnych dla
wszystkich tych, którzy na ferie
zostają w Katowicach.
Oferta obejmuje szereg działań,
tak by każdy znalazł coś dla
siebie.

Więcej

więcej

x

Dzielnica brzmi dobrze
To już trzecia edycja projektu!
Dzielnica Brzmi Dobrze to
projekt
skierowany
do
początkujących
zespołów
z Katowic. Do 16 marca można
przesyłać swoje zgłoszenia.
Więcej

Laury Buildera
Miasto Katowice otrzymało
nagrodę „Laury Buildera 2017”
za zaangażowanie w sprawną i
efektywną realizację projektów
budowlanych,
zgodną
ze
zrównoważonym
rozwojem
miasta, za odpowiedzialny i
prawidłowy proces realizacji
inwestycji.
Więcej

Designerskie ogródki na katowickim rynku
Ogłoszono przetarg na wzniesienie oświetlonego zadaszenia po
obydwu stronach przejścia pod pawilonem restauracyjnym na
katowickim rynku. Jest to wyjście na przeciw oczekiwaniom
mieszkańców, którzy sygnalizowali, że na placu ryku brakuje
zadaszonej przestrzeni, w której można, by usiąść lub spotkać się ze
znajomymi. Realizacja inwestycji zaplanowana jest jeszcze w tym roku.
Więcej

