Mieszkańcy
GZM, Mieszkańcy

Święto Niepodległości w Katowicach.
Cieszymy się z wolności
11 listopada 2019
GZM, Mieszkańcy

Miasta idei: Hulajnogi w mieście.
Co
za
dużo,
to
nie
zdrowo?
Zapraszamy na debatę
6 listopada 2019
GZM, Mieszkańcy

Pamiętamy
o
naszej
historii.
Wspólnie zapaliliśmy znicze na
grobach tych, co odeszli
30 października 2019
Będzin, Mieszkańcy

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
6 im. Unicef w Będzinie świętują
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
wspólnie z UNICEF
Mieszkańcy, Piekary Śląskie

Militarny Mikołaj na placu przed
Kopcem Wyzwolenia
Mieszkańcy, Ruda Śląska

Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi przyjęty
Mieszkańcy, Tychy

Mieszkania komunalne w Centrum
Usług Społecznościowych w Tychach
gotowe
Artykuły archiwalne
Mieszkańcy, Piekary Śląskie

Uczczono pamięć Trzech Bohaterów i
poświęcono sztandar Hufca ZHP
Harcerze z piekarskiego Hufca ZHP kolejny raz uczcili pamięć
Trzech Bohaterów – Huberta Hatki, Józefa Hadasia oraz Teodora
Tomy, którzy 18 listopada 1941 roku zostali straceni przez
hitlerowskiego okupanta w parku w Brzozowicach-Kamieniu za
działalność konspiracyjną. W uroczystościach wzięła udział
Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj….
19 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Radzionków

Barbórka w Radzionkowie
Tegoroczne obchody święta górników tradycyjnie już odbędą się
4 grudnia. Barbórkę rozpocznie „pobudka górnicza”, która od

godziny 5:30 będzie rozbrzmiewać w kilku miejscach miasta. O
godzinie 8:30 w kościele pw. św. Wojciecha odbędą się godzinki
ku czci św. Barbary, po których o godz. 9:00 odprawiona…
18 listopada 2019 1 min read
Katowice, Mieszkańcy

Ekipa filmowa wraca na katowicki
Nikiszowiec
Ekipa filmowa wraca na katowicki Nikiszowiec. W dniach 21-22
listopada ponownie będą realizowane zdjęcia do filmu
fabularnego pt. „Śmierć Zygielbojma” na katowickim Nikiszowcu.
Film opowiada historię bohaterskich działań Szmula
Zygielbojma. W związku z powyższym konieczne będzie
wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu. – W związku z…
18 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Świętochłowice

Napraw z nami Świętochłowice
Wraz z początkiem wiosny ruszamy z serwisem NaprawmyTo, dzięki
któremu mieszkańcy Świętochłowic mogą zgłosić problemy w
przestrzeni publicznej. Dzięki temu narzędziu codzienne
problemy będzie można zobrazować i przekazać w łatwy sposób.
Urząd Miejski wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i
rusza ze specjalnym narzędziem ułatwiającym kontakt
świętochłowiczan…
18 listopada 2019 2 min read
Mieszkańcy, Radzionków

„Dzieciaki do rakiet” – głosowanie
Zachęcamy do głosowania na filmik Szkoły Podstawowej nr 2, w
ramach akcji: Dzieciaki do Rakiet. Głosujemy do 30 listopada

na stronie: www.dzieciakidorakiet.pl Organizatorzy w konkursie
wyłonią aż 60 szkół podstawowych, które otrzymają zestawy
profesjonalnego sprzętu do tenisa przystosowanego do nauki
dzieci. Ponadto nauczyciele wychowania fizycznego z…
18 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Sosnowiec

Przed Urzędem znów pojeździsz na
łyżwach
Od poniedziałku rozpoczną się prace przy instalacji lodowiska
przed urzędem. Oficjalny start w trakcie Manufaktury Świętego
Mikołaja 6 grudnia. W związku z tym od jutra, tj. soboty 16
listopada wygradzana będzie część parkingu przed UM. Podobnie
jak w latach ubiegłych lodowisko będzie czynne w godz….
18 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Piekary Śląskie

Uroczyste
Azaria!

obchody

10-lecia

UKS

Uczniowski Klub Sportowy “Azaria” działa w Piekarach Śląskich
już od 10 lat. Z tej okazji zorganizowany zostanie
jubileuszowy “Azarianowski Event”, który patronatem honorowym
objęła Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj.
Uczniowski Klub Sportowy „Azaria” od 10 lat osiąga duże
sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Z okazji…
18 listopada 2019 1 min read
Mieszkańcy, Piekary Śląskie

Mażoretki UKS “Azaria” świętowały

10. urodziny!
Uczniowski Klub Sportowy “Azaria” działa w Piekarach Śląskich
już od 10 lat, rozsławiając miasto w Polsce i za granicą. 16
listopada zorganizowane zostały uroczystości rocznicowe. W
sobotę, 16 listopada, mażoretki UKS “Azaria” zaprezentowały
swoje wyjątkowe umiejętności podczas jubileuszowego
“Azarianowskiego eventu” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu…
18 listopada 2019 1 min read
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