Prinášame vám týždenný prehľad najzaujímavejších udalostí,
ktoré sa udiali na košickom magistráte.

Do Košíc prišla pravá zima

Aj napriek nepriaznivému počasiu zvláda mesto Košice zimnú údržbu bez väčších problémov.
V uliciach sú od stredy (10. 02.) všetky dostupné mechanizmy vrátane 5 malých CNC vozidiel s
radlicou, ktorými vypomáhajú mestu pri zabezpečovaní zimnej údržby externí dodávatelia. MHD
premáva bez výraznejších obmedzení a zdržaní. Prejazdné sú všetky hlavné ťahy aj vo vyšších
polohách mesta.

Mestská polícia má na konte ďalší úspešný zákrok

V sobotných (06. 02.) nočných hodinách prijala Mestská polícia Košice oznámenie o napadnutí
v centre mesta. Na základe popisu sa im páchateľa podarilo identifikovať o niekoľko ulíc ďalej.
Podozrivý sa síce pokúsil o útek, príslušníkom mestskej polície sa ho však podarilo zadržať a
odovzdať štátnym policajtom. Deň predtým spozorovali príslušníci MsP na Luníku IX dve osoby
pod vplyvom omamných látok, z ktorých bol jeden maloletý chlapec. Pre podozrenie zo spáchania
trestného činu šírenia toxikománie sa nechcene presunuli na policajnú stanicu, kde príslušníkom
štátnej polície mali čo vysvetľovať.

V Košiciach sa môžete aj tento víkend zdarma otestovať

V metropole východu prebieha už šieste tohtoročné bezplatné antigénové testovanie obyvateľov.
Pre záujemcov je pripravených celkovo 36 odberných miest, ktoré budú situované prevažne v
košických základných školách. Doplnia tri veľkokapacitné odberné miesta na Magistráte mesta
Košice na Triede SNP 48/A, v Amfiteátri na Festivalom námestí 2 a v Spoločensko-relaxačnom
centre na ulici Milosrdenstva 2. Tie pre občanov fungujú v nepretržitej prevádzke od polovice
januára a predbežne by mali byť otvorené do konca februára.

Žiaci sa vrátia do nových lavíc

Vďaka projektu zlepšenia technického vybavenia odborných učební mesto Košice nakúpilo do
škôl stoly, stoličky, skrine na odkladanie náradia v odborných učebniach, mobilné pracoviská na
obrábanie dreva a kovov, bezpečnostné skrine na chemikálie a regály na knihy. Na vybavenie
deviatich škôl v správe mesta Košice vyčlenilo viac ako 200-tisíc eur.
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Newsletter mesta Košice sme si Vám dovolili zaslať na základe Vášho záujmu o novinky primátora
mesta Košice. V prípade nesúhlasu sa z odoberania tohto newslettera môžete kedykoľvek
jednoducho odhlásiť.

