
Nie tylko studenci mają możliwość 
ubiegania się o stypendia „nagrodo‑
we”. Uczniowie szkół podstawowych 
(od klasy IV), gimnazjalnych i po‑
nadgimnazjalnych w tym roku po raz 
pierwszy mogą ubiegać się o stypen‑
dium ustanowione przez Radę Miasta 
„Tyskie Orły”. Przyznawane będzie ono 
uczniom mającym bardzo dobre wy‑
niki w nauce lub wybitne osiągnięcia 
sportowe. Wnioski przyjmuje Miejski 
Zarząd Oświaty w Tychach w terminie 
do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 
Składającym wniosek może być dyrek‑
tor szkoły albo klub sportowy. Stypen‑
dium przyznawane jest na okres jedne‑
go roku szkolnego, a nagrodzony uczeń 
może otrzymać miesięcznie 200‑400 zł.

Zdolni mają do dyspozycji także 
pulę funduszy unijnych. W roku 2009 
trzynaścioro tyskich uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
zostało stypendystami projektu reali‑
zowanego w ramach POKL (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, poddzia‑
łanie 9.1.3) „Nauka drogą do sukcesu 
na Śląsku”. Uczniowie musieli wykazać 
się wysoka średnią ocen z przedmiotów 
matematyczno‑przyrodniczych i tech‑
nicznych (co najmniej 4,75), a z pozo‑
stałych przedmiotów średnią powyżej 

3,75. Ponadto, warunkiem ubiegania 
się o stypendium był dochód na osobę 
w rodzinie nieprzekraczający dwukrot‑
ności kwoty uprawniającej do zasiłku 
rodzinnego. Wysokość przyznanego 
stypendium wyniosła od 250 do 350 zł 
miesięcznie.

F undatorami stypendiów „nagro‑
dowych” bywają uczelnie, insty‑

tucje naukowe, samorządy, fundacje, 
czasem osoby prywatne. Od 2004 
roku Rada Miasta Tychy przyzna‑
je nagrodę pieniężną dla najzdol‑
niejszych i zaangażowanych w pracę 
na rzecz miasta studentów: stypen‑
dium „Quod discis tibi discis” (Cze‑
gokolwiek się uczysz, dla siebie się 
uczysz). Dotychczas przyznano je już 
81 osobom.

Ucz się dla siebie
Natalia Jania, studentka ostat‑

niego roku animacji społeczno‑kul‑
turalnej na Uniwersytecie Śląskim 
w Cieszynie, została laureatką „Quod 
discis...” w listopadzie ubiegłego roku. 
Jak sama mówi, do złożenia wniosku 
zachęcił ją przykład starszej siostry, 
która otrzymała to stypendium trzy 
lata wcześniej. – Natrafiłam na in‑
formację o kolejnej edycji „Quod di‑
scis...” na portalu tychy.pl – mówi 
stypendystka. – Spełniałam wszyst‑
kie warunki, więc przygotowałam 
wniosek. Warunki, o których mowa, 
to m.in. średnia ocen uprawniająca 
do stypendium naukowego na uczel‑
ni, zamieszkanie na terenie Tychów 
oraz udokumentowana działalność 
na rzecz promocji i rozwoju miasta. 
– Pracowałam jako wolontariusz‑
ka m.in. przy Tyskich Seminariach 
Majowych, Targach Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych, imprezach kul‑
turalnych w „Skupie Kultury” i Festi‑
walu im. Ryśka Riedla – wylicza Na‑
talia. – Okazało się, że moje starania 
zostały docenione i nagrodzone.

Nie tylko na książki
Kwota, jaką otrzymują laureaci 

„Quod discis tibi discis” ustalona została 

na jednokrotność kwoty bazowej okre‑
ślonej każdorazowo w budżecie pań‑
stwa i stanowiącej podstawę do oblicza‑
nia diet radnych miasta Tychy. W 2008 
roku nagroda wyniosła 1766,46 zł.

Na co można wydać takie pie‑
niądze? – Na przykład na książki 
potrzebne do pisania pracy magi‑
sterskiej – mówi Natalia Jania. – Stu‑
diuję poza miejscem zamieszkania, 
a to oznacza większe wydatki, więc 
każde dodatkowe pieniądze bardzo 
się przydają.

Ale nagroda za szczególne osią‑
gnięcia przynosi nie tylko korzyści fi‑
nansowe.

– Utwierdziło mnie to w przeko‑
naniu, że to co robię jest dobre i jest 
doceniane przez innych. Ta nagroda 
motywuje, ale może też pomóc; jest 
się np. czym pochwalić w CV. W tym 
roku po raz ostatni mogę się ubiegać 
o to stypendium, potem kończę stu‑
dia. Oczywiście zamierzam spróbo‑
wać ponownie – mówi Natalia Jania.

Sylwia ZawadZka
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Stypendium Samorządu 
Miasta Tychy „Quod discis 
tibi discis”:
æ wnioski przyjmowane są 
w wydziale Obsługi Rady 
Miasta Urzędu Miasta Ty-
chy (pok. 302, iii piętro, tel. 
032 776 33 02). Tam również 
można pobrać wszystkie nie-
zbędne dokumenty.
æ Czas na składanie wnio-
sków studenci mają do koń-
ca września.
æ w roku 2009 kwota sty-
pendium wyniesie 1835,35 
zł brutto.

Miejski Zarząd Oświaty, al. Piłsudskiego 12,  
tel. 032 32 32 400, ww.mzo.tychy.pl

Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
wydział Obsługi Rady Miasta: iii piętro, 

tel. 032 776 33 02, 032 776 33  04
wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich: 

iX piętro, pok. 905, tel. 032 776 39 05

Ze środków zabezpieczonych 
w budżecie państwa zdolni 
uczniowie mogą ubiegać się o:
æ Stypendium dla szczegól-
nie uzdolnionych: za wysoką 
średnią ocen, dobry wynik 
w zawodach sportowych, dla 
laureatów olimpiad przedmio-
towych. kwota: do 112 zł na se-
mestr. wnioskuje wychowaw-
ca klasy do dyrektora szkoły.
æ Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów: dla uczniów szkół 
średnich, za najwyższą śred-
nią ocen w szkole lub wybitne 
uzdolnienia w co najmniej jed-
nej dziedzinie wiedzy (a w po-
zostałych wyniki co najmniej 
dobre). kwota: 258 zł mie-
sięcznie. wnioskuje dyrektor 
szkoły do kuratora oświaty.

więcej informacji o stypendiach:

Uwaga!
Miejska Biblioteka Publiczna 
przedłużyła termin składania 
prac plastycznych konkursu 
„Tychy – ciekawe zakątki”.
Uczniowie tyskich szkół pod-
stawowych mogą składać swo-
je prace do 30 września 2009 
w filii nr 5 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Prace w forma-
cie a4 lub a3 można wykonać 
dowolną techniką plastyczną. 
Na odwrocie prac konkurso-
wych należy umieścić imię, 
nazwisko, wiek, imiona i na-
zwiska rodziców/opiekunów 
prawnych wraz z danymi te-
leadresowymi oraz pełną na-
zwę i adres szkoły, w której 
uczy się uczestnik konkursu. 
warunkiem uczestnictwa jest 
prawidłowo wypełniony for-
mularz znajdujący się na stro-
nie MBP www.mbp.tychy.pl
Jury oceni prace w dwóch 
grupach wiekowych: ucznio-
wie od i do iii i uczniowie 
od iV do Vi klasy. wręcze-
nie nagród laureatom w paź-
dzierniku, w siedzibie filii  
nr 5 przy ul. dąbrowskiego 5, 
tel. 032 227 62 71. Mw

W internecie

wyszukiwarka 
firm

Na stronie www.umtychy.pl 
w zakładce „Przedsiębiorca” 
działa wersja testowa wyszuki-
warki firm.

Dzięki niej będziecie mogli zna‑
leźć Państwo firmę w Tychach, 

wpisując w odpowiednie pole jej 
numer ewidencyjny, dane osobo‑
wo‑adresowe, profil działalności 
na podstawie numeru PKD dla firm, 
który taki numer do ewidencji po‑
dały lub słowny opis działalności dla 
firm, które w ewidencji podały ten 
opis.

Wyszukiwarka obejmuje firmy 
wpisane do ewidencji działalności 
gospodarczej w Urzędzie Miasta 
Tychy. Uzyskane wyniki wyszuki‑
wania mają charakter wyłącznie in‑
formacyjny i nie mogą zastąpić za‑
świadczenia potwierdzającego wpis 
do ewidencji działalności gospodar‑
czej w rozumieniu ustawowym.

Zwracamy się do Państwa z proś‑
bą o testowanie wyszukiwarki i zgła‑
szanie ewentualnych uwag na adres 
strona@umtychy.pl Za wszelkie cen‑
ne wskazówki będziemy Państwu 
bardzo wdzięczni. Więcej infor‑
macji na temat wszystkich nowości 
na stronie www.umtychy.pl zamie‑
ścimy 28 lipca w Twoim Mieście.

Tyscy studenci będący w trudnej 
sytuacji materialnej mogą ubiegać się 
także o pomoc ze środków unijnych. 
W ramach ZPORR (Zintegrowany Pro‑
gram Operacyjny Rozwoju Regionalne‑
go, działanie 2.2) w roku akademickim 
2008/2009 realizowany był program 
„Eurostypendium drogą do dyplomu”, 
w którym partnerem Samorządu Wo‑
jewództwa Śląskiego było miasto Tychy. 
– Program zakładał pomoc dla studen‑
tów z rodzin niezamożnych lub zagro‑
żonych wykluczeniem społecznym 
– mówi Magdalena Ziętek‑Pierzchała 
z Wydziału Rozwoju Miasta i Fundu‑

szy Europejskich Urzędu Miasta Tychy. 
– Stypendium przyznano 35 studentom 
w kwocie 350 zł miesięcznie, naliczane 
przez 9 miesięcy. Łącznie dało to kwotę 
3150 zł, którą studenci otrzymali w for‑
mie jednorazowej wypłaty.

„Eurostypendium drogą do dy‑
plomu” to kontynuacja realizowanych 
już wcześniej programów; w 2004 roku 
ze stypendiów europejskich skorzysta‑
ły 103 osoby. Przyznano im środki po‑
mocowe łącznej wysokości 162 900 zł. 
Dwa lata później blisko 100 studentów 
otrzymało wsparcie na łączną kwotę 
ok. 75 000 zł.

Warto się starać

Od ucznia pOdstawówki  
aż dO studenta – na każdym 

kOlejnym etapie edukacji dObre 
wyniki i wysOka średnia Ocen 

uprawniają dO ubiegania się  
O stypendia. O tym,  

że wartO rObić cOś więcej niż 
wymaga prOgram studiów, 

przekOnują się  
cO rOku laureaci nagrOdy  

„QuOd discis tibi discis”. 
najzdOlniejsi mOgą Od tegO rOku 
wniOskOwać także O stypendium 

„tyskie Orły”. prOgramy 
stypendialne przewidują pOmOc  

dla uzdOlniOnych, ale także  
dla niezamOżnych uczniów  

i studentów.

Stypendia motywacyjne

Stypendia socjalne

natalia jania jest jedną z laureatek stypendium „Quod discis tibi discis”.
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æ wnioski o stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyjmuje MZO.
æ Termin składania wniosków o stypendium socjalne na rok 
szkolny 2009/2010 upływa 15 września.
æ Stypendium mogą otrzymać uczniowie z rodzin o niskich do-
chodach lub dotkniętych bezrobociem, ciężką chorobą lub innym 
zdarzeniem losowym.
æ wnioskuje prawny opiekun ucznia, dyrektor szkoły lub pełno-
letni uczeń osobiście.
æ Pieniądze można przeznaczyć na podręczniki, przybory szkol-
ne, tornister, mundurek, sprzęt komputerowy itp.
æ Uczniowie znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej mogą ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny w kwo-
cie do 280 zł.


