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Artykuły archiwalne
Mieszkańcy, Pyskowice
Organizacje pozarządowe mają głos
Wydział Spraw Społecznych i Sportu rozpoczyna prace nad
projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022
rok”. W…
14 lipca 2021 1 min read
Mieszkańcy, Psary
Kolejne serca na nakrętki w gminie Psary!
9 lipca przy budynku Ośrodka Kultury w Górze Siewierskiej,
Szkole Podstawowej w Dąbiu oraz Ośrodku Kultury w Preczowie
stanęły duże, czerwone pojemniki w kształcie serca
przeznaczone do zbierania plastikowych nakrętek. Do tej pory w
naszej gminie pojawiły się 4 serca, a już wkrótce zamontowane
zostaną…

14 lipca 2021 1 min read
GZM, Mieszkańcy
Światowe metropolie w obliczu wyzwań demograficznych. Za nami
V Europejskie Webinarium Metropolitalne
Metropolie w obliczu wyzwań demograficznych to temat dyskusji
w ramach V Europejskiego Webinarium Metropolitalnego, które
odbyło się 6 lipca br. Wydarzenie organizowała Metropolia GZM
wspólnie z siecią European Metropolitan Authorities. W
dyskusji powadzonej przez GZM uczestniczyli przedstawiciele
Obszaru Metropolitalnego
Amsterdam oraz organizacji…
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12 lipca 2021 6 min read
Mieszkańcy, Sosnowiec
Sosnowiec wprowadza bon żłobkowy
Bon żłobkowy. Pod takim hasłem od stycznia 2022 roku miasto
będzie przekazywało wsparcie finansowe do pobytu dzieci w
niepublicznych żłobkach. Od nowego roku miasto zwiększy
finanse na ten cel, co pozwoli na objęcie pomocą większej
liczby dzieci. Zmieni się również
pieniędzy. Dotychczas dotacja…

sposób

przekazywania

9 lipca 2021 1 min read
Mieszkańcy, Zabrze
Łukasz Podolski podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze i
przywitał się z kibicami
Mistrz świata, 130-sto krotny reprezentant Niemiec, Łukasz
Podolski został w czwartek piłkarzem Górnika Zabrze. Po
podpisaniu w obecności prezydent Małgorzaty Mańki–Szulik umowy
z klubem, na Stadionie im. Ernesta Pohla odbyła się oficjalna
prezentacja Łukasza jako piłkarza zabrzańskiego klubu.
Podolski przybył do Zabrza już w środę….
9 lipca 2021 1 min read
Dąbrowa Górnicza, Koronawirus, Mieszkańcy
Szczepienia Johnson&Johnson w Dąbrowie Górniczej
W najbliższych dniach w Dąbrowie Górniczej będzie można
przyjąć jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson. 12 lipca, w
godz. 9-18, mobilny punkt szczepień stanie na parkingu CH

Pogoria. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Więcej
informacji o szczepieniu. Z kolei 15 i 16 lipca, w
godz.16-17.30, jednodawkowy preparat będzie…
9 lipca 2021 1 min read
Mieszkańcy, Ruda Śląska
Kolejne środki unijne na termomodernizacje miejskich budynków
Prawie 1,4 mln zł unijnego dofinansowania na działania
związane z termomodernizacją trafi do Rudy Śląskiej. Środki
zostaną przeznaczone na modernizację energetyczną trzech
miejskich budynków wielorodzinnych. Inwestycje te realizowane
będą w 2022 r. Natomiast w tym roku na tego typu
przedsięwzięcia władze miasta w budżecie zaplanowały…
8 lipca 2021 3 min read
Knurów, Mieszkańcy
Rower za niepotrzebną odzież – zakończenie zbiórki „Zrób
porządek w szafie”
Ogromnym sukcesem zakończyła się akcja „Zrób porządek w
szafie” organizowana przez Fundację Eco Textil we współpracy z
Miejską Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w
Knurowie. W placówce udało się zebrać ponad 1600 kilogramów
tekstyliów! Efektem całego projektu było przekazanie roweru
trójkołowego dla szkoły….
8 lipca 2021 2 min read
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