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Dezynfekcja
autobusowych

przystanków

O tym, że nie da się zdezynfekować całej gminy wiemy, ale
można próbować usuwać niebezpieczne zarazki z miejsc
szczególnie wrażliwych na ich rozprzestrzenianie. Na bieżąco
realizowane są wszystkie zalecenia dotyczące dezynfekcji
przestrzeni publicznych. W dniu 2 kwietnia na terenie całej
gminy pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej…
8 kwietnia 2020 2 min read
Mieszkańcy, Pilchowice

Koronawirus w Gminie Pilchowice
Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy aktualne dane dotyczące
przypadków koronawirusa w Gminie Pilchowice. Apeluję o
dostosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. W
szczególności proszę Państwa o ograniczenie wychodzenia z
domu. Będziemy starać się na bieżąco informować o aktualnej
sytuacji. Maciej Gogulla WÓJT GMINY PILCHOWICE

8 kwietnia 2020 1 min read
Mieszkańcy, Piekary Śląskie

Koronawirus w Piekarach Śląskich?
Damy radę!
Mieszkańcy Piekar Śląskich kolejny raz pokazują wyjątkowy
optymizm i dobre nastawienie. W mieście pojawiły się banery i
plakaty. Przesłanie jest jasne koronawirus nas nie złamie!
Grupa SPI ma dla nas wszystkich proste przesłanie: damy radę –
wszystko będzie dobrze. – Chcemy pomimo przeciwności jakie
się…
8 kwietnia 2020 1 min read
Chorzów, Mieszkańcy

Koronawirus w straży miejskiej
W Chorzowie dokonano szybkiego przebadania całej załogi i
pełnej dezynfekcji całego budynku komendy straży miejskiej.
Straż Miejska – w uzgodnieniu z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną – zadziałała szybko i zgodnie z procedurami,
kiedy okazało się, że u jednego z funkcjonariuszy stwierdzono
koronawirusa. Momentalnie dokonano analizy z…
8 kwietnia 2020 1 min read
GZM, Mieszkańcy

Metropolitalna
Wielkanoc
Samotnych w nowej formule

dla

W tym roku w niedzielę wielkanocną 12 kwietnia ochotnicy z
Fundacji Wolne Miejsce dostarczą osobom samotnym w Metropolii
pakiety ze śniadaniem świątecznym, stroikiem, lekturą oraz
niespodzianką. Obecna sytuacja społeczna związana z powszechną
walką z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, nie pozwala na
organizację spotkań masowych. Bez wątpienia…

8 kwietnia 2020 2 min read
Bojszowy, Mieszkańcy

Skrzynka podawcza w Urzędzie Gminy
Bojszowy
Korespondencja przychodząca do urzędu w dni robocze w
godzinach pracy urzędu przyjmowana jest do nadzorowanej
skrzynki podawczej, zlokalizowanej przy wejściu bocznym do
Urzędu Gminy (przy sali narad). Źródło: UG Bojszowy
8 kwietnia 2020 1 min read
Będzin, Mieszkańcy

Wsparcie dla przedsiębiorców!
Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji przedsiębiorstw,
proponujemy rozwiązania, które mogą pomóc przetrwać ten ciężki
okres w funkcjonowaniu będzińskich firm. W związku z
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznegoi epidemii oraz
rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wielu przedsiębiorców
musiało niespodziewanie ograniczyć lub czasowo zawiesić swoją
działalność. To oznacza spadek lub utratę…
8 kwietnia 2020 3 min read
Dąbrowa Górnicza, Mieszkańcy

Mądre pomaganie. Poradnik lokalnego
pomocnika
W czasie zagrożenia koronawirusem mieszkańcy Dąbrowy Górniczej
bardzo chętnie mobilizują się i są gotowi, by pomagać innym.
Pomagamy indywidualnie, działamy grupowo. Potrzebujących
chętnie wspierają także instytucje i przedsiębiorcy.
Pamiętajmy jednak, aby nasze pomaganie było „mądre”. Poradnik
lokalnego pomocnika: Chcąc pomagać zastanów się, czy mimo
chęci…

8 kwietnia 2020 2 min read
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