4 Design Days

Nr 49 16.02.2018 Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Katowice w mediach społecznościowych:

W dniach 15-18 lutego 2018 r.,
w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym
i
Spodku
w Katowicach, odbywają się III
już 4 Design Days –
największego w tej części
Europy wydarzenia rynku
nieruchomości, architektury,
wnętrz i wzornictwa. więcej
Wielkie pomaganie
Hala sportowa dla IV Liceum Ogólnokształcącego
W zdrowym ciele zdrowy duch – idea ta przyświeca kolejnej inwestycji
w infrastrukturę sportową w mieście. Uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego im. gen Stanisława Maczka w Bogucicach będą
mieli halę sportową, w której będą odbywały się zajęcia wychowania
fizycznego, natomiast mieszkańcy dzielnicy zyskają miejsce, gdzie
będą mogli aktywnie spędzać czas popołudniami i wieczorami.
więcej

24 lutego w Zespole Szkół
Zakonu Pijarów i 25 lutego
w
katowickich
galeriach
handlowych odbędzie się akcja
rejestracji
potencjalnych
dawców
komórek
macierzystych krwi i szpiku - dla
15-letniego Kuby i innych
pacjentów.
więcej

Zbierzmy się do kupy

Dla dzieci i młodzieży

Kontynuacja akcji zachęcającej
do sprzątania po swoich
pupilach "Zbierzmy się do
kupy"!
Zapraszamy
do
wymyślania haseł, które w tym
roku pojawią się na tabliczkach
montowanych w katowickich
parkach.
więcej

Do 5 marca 2018 r. trwają zapisy
na
kolejny
semestr
organizowanych
na
Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach
bezpłatnych
programów
edukacji
ekonomicznej
dla
dzieci
i młodzieży.
więcej

Puchar Silesia
Już po raz ósmy od 16 do 18
lutego odbędzie się bitwa
pływacka o Puchar Silesia. Są
to zawody pływackie, gdzie do
rywalizacji staje zarówno
najmłodsze
pokolenie
pływaków, jak i czołowi polscy
zawodnicy!
więcej

Zdrowy samorząd

Walka o czyste powietrze

Informujemy,
że
wniosek
miasta Katowice w konkursie
„Zdrowy
Samorząd”
na
najciekawszą
inicjatywę
prozdrowotną
został
nominowany do nagrody.
Więcej
Oddaj głos

Ten sam cel, co w przypadku kontroli sprawności technicznej
autobusów, czyli ochrona zdrowia dzieci i uczniów – ruszyły
wzmożone kontrole katowickiej straży miejskiej, których celem jest
ograniczenia zjawiska niskiej emisji w bezpośrednim sąsiedztwie szkół
i przedszkoli. Strażnicy w kontroli wykorzystują także drona, który
w krótkim czasie pozwala skontrolować większą ilość domów.
więcej

