Wręczono stypendia i nagrody
dla najzdolniejszych uczniów
W poniedziałek, 25 listopada br., odbyło się uroczyste
wręczenie stypendiów i nagród dla świętochłowickich uczniów.
Przy okazji wydarzenia swoje umiejętności mogli zaprezentować
najbardziej uzdolnieni świętochłowiczanie.

Tegoroczni laureaci Stypendium Prezydenta Miasta oraz
wyróżnieni do Nagrody Prezydenta zostali rekomendowani przez
komisję powołaną stosownym zarządzeniem. Komisja na podstawie
sformułowanych zasad oceniała wnioski złożone z uwzględnieniem
kryteriów takich jak: średnia ocen, znaczące osiągnięcia i
sukcesy oraz publikacje prac własnych.

W roku 2019 r. Prezydent Miasta Świętochłowice przyznał 41
stypendiów, tj.:

27 uczniom/absolwentom szkół podstawowych,
6 absolwentom gimnazjów,
5 uczniom szkół ponadpodstawowych
3 studentkom.

Dodatkowo zostały przyznane nagrody Prezydenta Miasta osobom i
zespołom, które godnie reprezentowały placówki oświatowe
naszego miasta w konkursach:

w dziedzinie nauka – przyznano 6 nagród indywidualnych i
2 zespołowe,
w dziedzinie kultury i sztuki – przyznano 10 nagród

indywidualnych i 1 zespołową;
w dziedzinie sportu – 7 nagród indywidualnych i 5
zespołowych.

Mysłowice przyznały stypendia
uzdolnionym uczniom
Wybrano laureatów stypendiów w ramach „Mysłowickiego programu
wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców
Mysłowic” na rok szkolny 2019/2020. Stypendia przyznane
zostały w trzech kategoriach – naukowej, sportowej i
artystycznej.

W tym roku do Urzędu Miasta Mysłowice wpłynęło 95 wniosków. A
w komisji konkursowej zasiedli: Dariusz Wójtowicz, Wojciech
Chmiel, Marta Górna, Anna Kaczmarzyk, Wiesław Tomanek, Mariusz
Wielkopolan, Michał Skiba, Karol Pawlik oraz Maciej LisakZbroński. W tym roku prezydent miasta Mysłowice uhonorował:

w kategorii naukowej – Wojciech Gowarzewski, Mateusz
Ordowski, Błażej Bielański, Arkadiusz Grabowski, Martyna
Cichecka, Radosław Witkowicz, Bartłomiej Dera, Maja
Gajdzik, Wojciech Złotkowski, Mateusz Myszor;

w kategorii sportowej – Alicja Gowarzewska, Judyta
Filus, Zuzanna Starczyńska, Bartłomiej Drozd, Emilia
Zipper, Oskar Sikora, Nina Anna Haluch, Bartosz Dudała,
Milena Pyka, Kamil Jasiński, Wiktor Szelest, Paulina

Włoczyk, Martyna Włoczyk, Wojciech Lipnicki, Nikola
Jaworska, Kuba Jochimczyk, Hanna Bober, Lena Baranowska,
Igor Kukwa, Daniel Wróbel, Mikołaj Zipper, Jakub Wolski;

w

kategorii

artystycznej

–

Aleksandra

Urbanowicz,

Bartłomiej Krzyżak, Krzysztof Łęczycki, Wojciech Głąb.

Informujemy, że aby otrzymać stypendium należy w wyznaczonym
terminie złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami.
Wnioski mogą składać: dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych,instytucji kulturalnych i sportowych, radni Rady
Miasta Mysłowice, organizacje pozarządowe oraz sami
zainteresowani lub ich opiekunowie prawni. Kandydat do
stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z
zachowani oraz legitymować się konkretnymi osiągnięciami.

Oficjalne wręczenie dyplomów nastąpi 5 grudnia br. w sali
sesyjnej.

Trwa
Plebiscyt
na
Najpopularniejszego Sportowca
i Trenera Miasta Zabrze w
2019 roku

W naszym mieście trwa Plebiscyt na
Najpopularniejszego Sportowca i Trenera
Miasta
Zabrze
w
2019
r.
Spośród
nominowanych
głosujący
wybiorą
10
zawodników oraz 5 trenerów.
Głosowanie ma charakter otwarty i potrwa do 13 grudnia br.
Głos można oddać za pomocą ankiety internetowej opublikowanej
na stronie www.um.zabrze.pl (ankieta) oraz na kuponie do
głosowania, który dostępny będzie w Punkcie Informacji o
Mieście (ul. Powstańców Śląskich 2/1) oraz w Wydziale
Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu (pok.
53, ul. prof. Z. Religi).

W każdej kategorii można zagłosować na jednego kandydata.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz ceremonia wręczenia
wyróżnień nastąpi w trakcie Balu Sportowca, który odbędzie się
11 stycznia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Zabrzu.

Patronat medialny nad plebiscytem objął katowicki dziennik
„SPORT”.

W załączeniu lista kandydatów oraz ich krótkie sylwetki.

Koleje Śląskie uruchamiają
połączenie do Kluczborka
15 grudnia Koleje Śląskie uruchamiają nowe połączenie Katowice
– Kluczbork przez Tarnowskie Góry. Skorzystać będziemy mogli z
6 par połączeń codziennie od poniedziałku do piątku oraz 5
połączeń każdego dnia w weekendy.

Pociągi „Gdacjusz” – nawiązujące do Adama Gdacjusza,
pochodzącego z Kluczborka XVII-wiecznego duchownego i pisarza
– będą kursować m.in. przez: Chorzów, Bytom, Radzionków, Nakło
Śląskie, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Kalety,
Koszęcin, Olesno i Bąków. Tym samym liczba regionów, do
których można się wybrać koleją z naszego województwa
powiększy się o województwo opolskie.

Otwarte Strefy Aktywności w
Bobrownikach
Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca
sportu, rekreacji i odpoczynku skierowane do różnych grup
wiekowych. Gminna Bobrowniki pozyskała dofinansowanie na
budowę ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączny
koszt inwestycji opiewa na kwotę 399 790,48 zł z czego
dofinansowanie ze środków FRKF wynosi 190 800,00 zł.

Nowe place zabaw z siłowniami zewnętrznymi i strefami relaksu
i gier stanęły już przy szkołach w Bobrownikach,
Dobieszowicach i Siemoni, a także w centrum Rogoźnika. Dzięki
temu zadaniu stworzone zostały ogólnodostępne tereny rekreacji
i odpoczynku. W każdej miejscowości zaprojektowano urządzenia
sprawnościowe, siłowe dla dzieci i młodzieży. Pod urządzenia
sprawnościowe zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną z
materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych w
kolorze zielonym. Powstały również stoły do gry w szachy.

Główne cele zadania to przede wszystkim tworzenie przestrzeni
aktywności
sportowej
sprzyjającej
międzypokoleniowej
integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania
wolnego czasu oraz odpowiedź na oczekiwanie społeczne w
zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w
pobliżu miejsca zamieszkania. (ps)

Zbrosławickie dzieci mogą się
rozwijać w Zielonej Pracowni
W dniu 21 listopada 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Kamieńcu odbyło się uroczyste otwarcie
Zielonej Pracowni, na którą środki finansowe Gmina Zbrosławice
pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Radość była tym większa ponieważ nowo utworzona pracownia pod
nazwą „Naukowa Ekoprzygoda” uzyskała 100-procentowe

dofinansowanie, w wysokości 37.465,00 zł. W pierwszym etapie
konkursu, do którego placówka aplikowała samodzielnie, udało
się jej zdobyć tytuł laureata, a tym samym otrzymać nagrodę
pieniężną w kwocie 7.493,00 zł, zabezpieczającą wkład własny
zadania. Uwieńczeniem sukcesu było złożenie wniosku przez
organ prowadzący w drugim etapie konkursu, dzięki czemu
uzyskano dofinansowanie
w wysokości 29.972,00 zł.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu podczas realizacji projektu w
szkole w Kamieńcu powstała piękna, na miarę XXI w. sala
lekcyjna wyposażona min.:w nowoczesne i funkcjonalne meble,
tablicę interaktywną wraz z projektorem oraz szereg
atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
Ekopracownia ma służyć wszystkim uczniom oraz rozwijać ich
świadomość ekologiczną, nie tylko poprzez zastosowanie
nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu, ale również
poprzez działania o charakterze ekologicznym, do których jest
zobowiązana szkoła w ramach realizacji projektu.

Wójt Gminy Zbrosławice składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym w prace przy powstawaniu
„Naukowej ekoprzygody”.

Zielona pracownia w Zbrosławicach

Gliwice. Święta coraz bliżej!
Kuszące korzennym aromatem pierniki i słodkie, pełne przypraw
grzane wino – takie świąteczne zapachy i smaki można znaleźć
na Gliwickim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Atrakcji w tym roku
nie zabraknie – już 6 grudnia
na Rynku stanie wspaniała
wiedeńska karuzela, a prezenty rozda nie kto inny, jak Święty
Mikołaj!

Smakołyki, świąteczne ozdoby, rękodzieło – w drewnianych
domkach na Rynku znajdziecie moc inspiracji na prezenty pod
choinkę. Jarmark jest czynny od poniedziałku do piątku między
godz. 12.00 a 18.00, a w soboty i niedziele do godz. 19.00.
Serce Starówki wygląda bajecznie – świąteczny klimat udzieli
się każdemu!

6 grudnia szczególnie zapraszamy najmłodszych. Specjalnie dla
nich do Gliwic zawita Święty Mikołaj w towarzystwie swoich
niezawodnych elfów. Będzie też Zimowy Park Doświadczeń i
emocjonujące spotkanie z bohaterami „Psiego Patrolu”. A 7
grudnia o godz. 18.00 przygotowaliśmy coś rozgrzewającego dla
(d)ucha! Specjalny koncert z okien kamienicy pod numerami 4 i
5 da grupa Saksoholicy.

Od 6 grudnia do końca Jarmarku (22 grudnia) będzie także można
przejechać się na karuzeli wiedeńskiej – zdobionej w stylu
retro. Dużą atrakcją tegorocznej imprezy jest także świąteczna
piramida oraz interaktywny domek „Chór Aniołów”. Miasto
Gliwice zaprasza na Jarmark! (mm)

Tychy życzą Wesołych Świąt
W Tychach już za kilka dni będzie można poczuć klimat Świąt
Bożego Narodzenia. Jak co roku z końcem listopada place,
skwery, ulice zdobią
świąteczne iluminacje. W kilkunastu miejscach pojawiły się już
choinki, kurtyny
świetlne i świąteczne przywieszki. Wszystko będzie gotowe do
końca listopada –
wtedy montaż świątecznego oświetlenia zostanie zakończony.

Jak co roku oświetlona zostanie fontanna na Placu
Baczyńskiego. Na placu stanęła już choinka, pojawiła się
mieniąca się
kolorowymi światłami ramka na zdjęcia i po raz pierwszy
dekoracja 3D w formie
karuzeli. Dekoracje pojawiły się także na latarniach wokół
placu.

Na Rynku oprócz świątecznej choinki, kurtyn na drzewach i
dekoracji zamontowanych na
latarniach po raz pierwszy pojawi się dekoracja 3D –
fortepian. Po naciśnięciu
jednego z klawiszy będzie można usłyszeć dwa utwory
świąteczne.

Na placu św. Anny pojawi się choinka oraz ozdoby
na latarniach. Świąteczną odsłonę będzie miał także napis
TYCHY na Al.

Niepodległości, pojawią się na nim życzenia: „Wesołych Świąt”.
Oprócz tego
świąteczną oprawę zyskają tyskie ulice m.in. Al.
Niepodległości, Sikorskiego,
Bocheńskiego, Budowlanych, Bielska, Damrota, Dmowskiego,
Katowicka.

– Świąteczne oświetlenie zmienia nasze miasto, tworzy
wyjątkową atmosferę i nadaje Tychom niepowtarzalny wygląd.
Pozwala jeszcze bardziej poczuć magię zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia –
mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Ogółem koszty oświetlenia świątecznego wyniosły 531.168,29
zł.

Świąteczne
dekoracje tyskich rond

O oświetlenie świąteczne zadba nie tylko urząd
miasta. Miejski Zarząd Ulic i Mostów wyda 157 tysięcy złotych
na świąteczną
aranżację 12 tyskich rond.

Na
większości rond przystrojone zostaną rosnące tam krzewy i
drzewa.
Duża
choinka u zbiegu ulic Cienistej, Begonii i Harcerskiej
zostanie przystrojona
kolorowymi lampkami, na rondzie Olimpijskim pojawi się żywa
choinka oraz
dekoracyjne gwiazdki. Przystrojone zostanie również rondo na
Żwakowie

(skrzyżowanie ulic Żorskiej, Legionów Polskich i Myśliwskiej).
Tam rozwieszona
zostanie świetlna dekoracja z ledowych sznurów tworząc kształt
przypominający
choinkę. Zupełnie nową aranżację zyska rondo Sublańskie (u
zbiegu ulic
Harcerskiej i Żwakowskiej), gdzie stanie świetlne drzewko
ledowe oraz dekoracje
w kształcie świątecznych prezentów. Kule
świetlne zostaną rozwieszone nad rondem Paprocańskim,
dekoracje pojawią się
także m.in. na rondzie Harcerskim, Lwowskim i Skałka.

W
tym sezonie świąteczne iluminacje będą zdobiły miasto do 22
stycznia 2020 roku,
wówczas rozpocznie się demontaż dekoracji.

Metropolia zaprasza na
Śląski Festiwal Nauki

4.

Zbliża się czwarta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, czyli
najważniejsze wydarzenie popularnonaukowe w Polsce. Festiwal
po raz kolejny współorganizuje Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia, która opowie m.in. o nowych technologiach i
wspieraniu szkolnictwa wyższego. Katowice staną się stolicą
wiedzy, technologii i innowacji w dniach 25-27 stycznia 2020
r.
– Śląski Festiwal Nauki to fantastyczne wydarzenie – mówi

Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. – Jednym z zadań własnych
Metropolii jest rozwój społeczny i gospodarczy, a nauka to
właśnie najważniejsza inwestycja w rozwój, dlatego też, jest
to naturalne i oczywiste, że od początku istnienia Metropolii
wspieramy festiwal – dodaje.
Hasło tegorocznej edycji festiwalu brzmi „Nauka bliżej”. Można
je interpretować na kilka sposobów.
– Myśl przewodnia czwartej edycji festiwalu zmusza każdego z
nas do refleksji nad przeszłością i przyszłością, oraz
obserwacji otaczającego nas świata tu i teraz. Festiwal pomaga
uzmysłowić wszystkim, że istotne jest nie tylko czego uczymy,
ale przede wszystkim jak przekazujemy wiedzę, żeby nauczyć.
Festiwal adresowany jest do dzieci, młodzieży, studentów,
nauczycieli, rodziców – wszystkich mieszkańców, bo przecież
uczyć powinniśmy się całe życie – mówi wiceprzewodnicząca.
Dodaje, że w Metropolii działa 28 uczelni wyższych w których
kształci się 120 tys. studentów – to ogromny potencjał
rozwojowy. Zależy nam, by młodzi ludzie wybierali nasze
uczelnie i by potem zechcieli tu pozostać, założyć rodziny,
żyć i realizować się w Metropolii.
– Bardzo nam zależy, by nasze uczelnie były interesujące dla
studentów, by miały coraz lepszą pozycję w rankingach, dlatego
utworzyliśmy Metropolitalny Fundusz Wsparcia Nauki, którego
celem będzie zapraszanie naukowców z najlepszych uczelni
świata na wykłady, seminaria, do recenzowania prac naukowych –
wymienia Danuta Kamińska.
Na Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2019-2022
GZM planuje przeznaczyć 8 mln zł. Ale nie jest to jedyne
działanie Metropolii, o którym będzie można usłyszeć podczas
ŚFN.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie odbywać się
będzie zasadnicza część festiwalu, Metropolia będzie miała

swoje stoisko. Tam będzie można porozmawiać o różnych
projektach, jak Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów,
którego GZM jest współtwórcą, a także portal InfoGZM,
prezentujący dostępne dane publiczne o Metropolii w jednym
miejscu.
Festiwal rozpocznie się w sobotę (25 stycznia) uroczystą
inauguracją w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego.
Kolejne dwa dni upłyną pod znakiem ciekawych warsztatów i
wykładów w MCK w Katowicach. Na miejscu będą także strefy
specjalne, poświęcone m.in. elektromobilności czy tematyce
sportowej.
Więcej informacji na temat ŚFN znajduje się pod adresem
https://www.slaskifestiwalnauki.pl/

Nowe
boiska
otwarte

szkolne

już

Dzisiaj (20.11), odbyło się oficjalne otwarcie dwóch
nowoczesnych boisk szkolnych – w godzinach porannych, boiska
wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych (ul. Budryka), a następnie piłkarskiego przy
Zespole Szkół Sportowych (ul. Mikołaja 3).

W uroczystym przecięciu wstęgi wziął udział prezydent miasta –
Rafał
Piech wespół z I zastępcą prezydenta miasta – Agnieszką
Gładysz, Sylwią
Dylus – dyrektor szkoły ZSOiZ, Bogusławem Szopą – dyrektorem
ZSS oraz

młodzieżą szkolną, a także naczelnikami Wydziału Inwestycji,
Edukacji
oraz Kultury i Sportu. Po części oficjalnej na nowo otwartych
boiskach
rozegrały się pierwsze mecze, które zapoczątkował prezydent
miasta –
pierwszym rzutem do kosza na boisku wielofunkcyjnym oraz
pierwszym
podaniem na boisku do piłki nożnej.

Budowa obiektów rozpoczęła się w połowie sierpnia 2019 roku.
Boisko przy ZSOiZ o powierzchni 1118 m2 ma nawierzchnię
poliuretanową i przystosowane jest do gry w piłkę ręczną,
koszykówkę i siatkówkę, natomiast boisko przy ZSS, o
powierzchni ponad 2 tys.m2 pokryto sztuczną trawą oraz
wyposażono w bramki piłkarskie. Obiekty zostały ogrodzone
piłkochwytami, oświetlone i uzupełnione elementami małej
architektury. Koszt ich budowy wraz z towarzyszącą
infrastrukturą wyniósł w sumie 1 757 985, 55 zł.

autor: Dagmara Brudek-Schulz, fot. Wojciech Mateusiak

