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Piekary Śląskie
Piekary Śląskie to miasto, które ma ponad 50 tysięcy
mieszkańców i powierzchnię 39,98 km kw. Nazwa prawdopodobnie
wzięła się od piekarzy, wypiekających chleb na potrzeby
bytomskiego grodu książęcego.
W Piekarach Śląskich znajduje się wysoki na 20 metrów Kopiec
Wyzwolenia usypany w latach 30. XX wieku dla uczczenia 250.
rocznicy przemarszu husarii Jana III Sobieskiego w drodze na

Wiedeń oraz 15. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do
Polski. Dziś to miejsce licznych imprez kulturalnych oraz
spotkań mieszkańców miasta.
Piekary Śląskie są drugim w Polsce – po Jasnej Górze – i
największym w województwie śląskim – miejscem pielgrzymkowym
związanym z kultem Maryjnym. Ta tradycja w mieście sięga XII
wieku i wiąże się z cudownym Obrazem Matki Boskiej
Piekarskiej. Jednym z zabytków w mieście jest stojąca w
centrum wysoka Bazylika. To właśnie do niej pielgrzymują
mężczyźni i kobiety z całej Polski. To również w piekarskiej
bazylice o zwycięstwo modlił się Jan III Sobieski przed bitwą
pod Wiedniem z wojskami wezyra Kary Mustafy.
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reprezentacji, grający w m.in. Bayer 04 Leverkusen, Adam
Matysek. Z tego miasta pochodzi też polski piłkarz ręczny i
uczestnik igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, Mateusz Kus.
Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Piekar
Śląskich jest Kopiec Wyzwolenia.
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Koronawirus, Mieszkańcy, Piekary Śląskie
PCM z 73 łóżkami covidowymi
Piekarskie Centrum Medyczne przygotowane jest do przyjmowania
kolejnych pacjentów chorujących na koronawirusa SARS-CoV-2. W
ostatnim czasie łączna ilość łóżek covidowych wzrosła do 73.
To odpowiedź na pogarszające się statystyki zachorowań
odnotowywane w ostatnim czasie. W związku z tym trwają także
poszukiwania wolontariuszy. Piekarskie Centrum Medyczne…
12 kwietnia 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Piekary Śląskie

Trwają remonty mieszkań komunalnych
12 mieszkań gminnych przechodzi obecnie szeroko zakrojoną
modernizację budowlaną, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.
Zakończenie prac prowadzonych przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej planowane jest na koniec kwietnia. Remontowane
lokale znajdują się w kilku lokalizacjach na mapie miasta:
przy ulicy Jagiellońskiej
68/1, Jagiellońskiej
68/8,
Jagiellońskiej 68/3, Jagiellońskiej

68/7, a także…

8 kwietnia 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Piekary Śląskie
Piekary Śląskie: termomodernizacja 74 budynków dobiega końca
Termomodernizacja budynków mieszkalnych na Osiedlu Wieczorka –
największy projekt inwestycyjny o wartości ponad 70 milionów
złotych realizowany na terenie miasta od 2017 roku – dobiega
końca. W bieżącym roku docieplonych zostanie ostatnie 12
nieruchomości. Projekt – którego założeniem jest
termomodernizacja i modernizacja instalacji odbiorczych
ciepła,…
23 marca 2021 2 min read
Piekary Śląskie, Turystyka i Rekreacja
GKS Andaluzja i Orkan podpisały umowę z Ruchem Chorzów
GKS Andaluzja Brzozowice – Kamień oraz KS Orkan Dąbrówka
Wielka podpisały umowy o współpracy z Ruchem Chorzów S.A. W
porozumieniu stron brali udział Janusz Hupert – wiceprezes
GKS-u, Mirosław Woźnik – trener grup młodzieżowych, Krzysztof
Basiaga – prezes Orkanu i Dawid Świerkowski – członek zarządu…
18 marca 2021 2 min read
Gospodarka i Inwestycje, Piekary Śląskie
Budki lęgowe dla ptaków jerzyków
Na terenie miasta pojawiły się budki lęgowe dla jerzyków.
Zadanie zostało realizowane w ramach zeszłorocznego budżetu
obywatelskiego – projekt pn. “Budki lęgowe dla ptaków jerzyków
– naturalny sposób na komary”. W Piekarach Śląskich
zlokalizowano trzy miejsca, w których ptaki będą miały swoje
domki. Finalnie budki…

12 marca 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Piekary Śląskie
Nowy plac zabaw przy MP 13
Budowa nowego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 to
projekt realizowany w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego Miasta Piekary Śląskie. Wyłoniono już
wykonawcę, który przedstawił, jak będą wyglądać poszczególne
elementy miejsca dedykowanego przedszkolakom. Znany jest już
projekt nowego placu zabaw, który postawiony zostanie na…
4 marca 2021 1 min read
Mieszkańcy, Piekary Śląskie
Radni Młodzieżowej Rady Miasta będą rozdawać “koperty życia”
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie
zaangażowali się w akcję “Koperty życia”. Zapoczątkowana przez
radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego służy
temu, by seniorzy otrzymali specjalną naklejkę przydatną
podczas niesienia im pomocy medycznej. Będą one rozdawane w
piątek, 19 lutego, przed budynkiem Urzędu Miasta przy ulicy…
18 lutego 2021 1 min read
Kultura, Piekary Śląskie
Piekarski Werk zgłębia tajemnice miasta
Piekarski Werk to strona poświęcona historii naszej małej
ojczyzny, czyli Piekar Śląskich oraz okolic. Warto wejść na
stronę i dowiedzieć się o wielu tajemnicach na temat miasta.
Pisząc o mieście Piekary Śląskie, autorzy mają na myśli zbiór
dzielnic tworzących je współcześnie, a niegdyś osobno
funkcjonujących gmin….
16 lutego 2021 2 min read
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