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Uwaga studenci! 30 września upływa termin składania wniosków o Stypendium
Samorządu Miasta Tychy
„Quid discis, tibi discis”. Aby
je otrzymać, trzeba mieć wysoką średnią ocen i wykazać
się zaangażowaniem w sprawy miasta.

S

typendium przyznawane
jest od 2004 roku. Lista stypendystów ogłaszana jest zawsze
z początkiem roku akademickiego. Do tej pory wyróżniono
już 213 najzdolniejszych tyskich
studentów. W tym roku dołączą
do nich kolejni. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania tej nagrody.
Stypendium wypłacane jest jednorazowo, na konto studenta.
W tym roku jest to kwota 1835,35
zł brutto. Wysokość nagrody została ustalona uchwałą Rady Miasta na jednokrotność kwoty bazowej, określonej każdorazowo
w budżecie państwa i stanowiącej podstawę do obliczania diet
radnych miasta Tychy.

Praca dla innych
Zgodnie z uchwałą Rady
Miasta Tychy do otrzymania
stypendium uprawnieni są studenci, którzy posiadają wybitne
osiągnięcia naukowe (średnia
ocen kwalifikująca do przyznania stypendium za wyniki w nauce w macierzystej uczelni) oraz
angażują się w pracę na rzecz

rozwoju i promocji miasta Tychy – mówi Zygmunt Marczuk,
przewodniczący Rady Miasta Tychy i przedstawiciel Kapituły opiniującej wnioski stypendialne. –
Beneficjentami są mieszkańcy
naszego miasta, bez względu
na miejsce studiowania.
Dotychczasowi stypendyści
wykazywali się bardzo różnorodnymi formami działań na rzecz
lokalnej społeczności, jednak dominowały wśród nich działania
o charakterze wolontariackim,
wspierające aktywność osób,
instytucji i organizacji. – Bez
względu na formę tych działań,
członkowie Kapituły oceniającej
zasadność złożonych wniosków
przywiązują dużą wagę do tego,
aby przyznane stypendia honorowały aktywność o charakterze ciągłym i systematycznym
– mówi Zygmunt Marczuk. –
Chodzi nam o działalność wyraźnie świadczącą o utożsamieniu przez kandydatów osobistego
rozwoju również z rozwijaniem
potrzeby i umiejętności angażowania się w sprawy lokalnej społeczności.

Nagroda
za starania
Nazwa stypendium – „Quid
discis, tibi discis” – brzmi dość
zagadkowo. Ta łacińska maksyma
znaczy „czegokolwiek się uczysz,
dla siebie się uczysz”. Ma to bardzo
idealistyczny wydźwięk, mimo,

Eliza Madej

Dla wybitnych
studentów

Stypendium „Quid discis, tibi discis” jest przyznawane od 2004 r. Uhonorowano nim już 213 studentów.

że chodzi o gratyfikacje finansowe z tytułu dobrych wyników
w nauce. – Stypendium promuje wybitnych studentów poprzez
podanie do publicznej wiadomości ich nazwisk, przynosi im też
określone korzyści finansowe,
nie ulega jednak wątpliwości,
że tego typu korzyści nie są celem

samym w sobie – wyjaśnia Zygmunt Marczuk. – Są one raczej
efektem starań młodych ludzi
przeświadczonych o tym, że wysiłek włożony w naukę owocuje
osobistym rozwojem i otwiera
drzwi do pomyślnej przyszłości. Przyznawane stypendium
jest w tym kontekście wyrazem

uznania Samorządu Miasta Tychy dla tego rodzaju postaw studentów i skuteczności ich działań, a sami stypendyści bardzo
często podkreślają, że otrzymane
pieniądze zainwestują w swój dalszy rozwój.
Wnioski o stypendium można składać do końca września

w Wydziale Obsługi Rady Miasta
(III piętro Urzędu Miasta Tychy).
Wraz z wnioskiem należy złożyć
potwierdzone w dziekanacie
macierzystej uczelni kopie kart
zaliczeniowych oraz dokumenty stwierdzające zaangażowanie
w pracę na rzecz miasta Tychy.
Sylwia Witman

Głosuj na wodny plac zabaw!

Plac zabaw „Pod Żyrafą”

Wystartowało internetowe
głosowanie na najpopularniejszą inwestycję w ramach konkursu Najlepsza
Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012.
Wśród tegorocznych nominacji nie zabrakło oczywiście Tychów! Internauci
mogą głosować na wodny plac zabaw w Paprocanach.

G

łosowanie potrwa do końca sierpnia. Realizacja,
która otrzyma najwięcej punktów, zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. Wśród osób
biorących udział w głosowaniu
rozlosowane będą nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone
przez marszałka w trakcie tegorocznych Śląskich Dni Architektury.

Jak głosować?
Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej

michał giel

Kolejne atrakcje dla dzieci

michał giel

Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Zjeżdżalnie, huśtawki i mosty linowe z kolorowymi
przęsłami – takie atrakcje
czekają na najmłodszych
mieszkańców naszego miasta w Parku Miejskim.
W ubiegłym tygodniu oddano tam do użytku nowy plac
zabaw.

O
Wodny plac zabaw prowadzi w internetowym głosowaniu na
Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

konkursu (www.slaskie.pl/npp)
wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio:
3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail.

Nominacje
Do tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

zgłoszono 44 realizacje. Do dalszej oceny i prezentacji na stronie internetowej zakwalifikowano 43. Większość z nich
dotyczy rekreacji i sportu.
War to
przyp omnie ć,
że w 2010 roku w internetowym
głosowaniu najwięcej głosów
zebrał tyski plac Baczyńskiego.
Zachęcamy do głosowania!
Ewa Strzoda

biekt powstał w ramach
urodzinowej akcji producenta kosmetyków Nivea „100
placów zabaw na 100 lat Nivea”.
Tychy znalazły się na wysokim
12. miejscu w rankingu w drugim etapie konkursu. Dzięki zaangażowaniu tyskich internautów plac zabaw „Pod Żyrafą”
już jest otwarty!
Nowe miejsce wypoczynku
dla dzieci wybudowano w południowej części Parku Miejskiego. Do dyspozycji użytkowników są huśtawki, bujaki
sprężynowe, a także karuzela, piaskownica oraz element
sprawnościowy zaprojektowa-

Dzieci mogą się już bawić na placu zabaw w Parku Miejskim.

ny do intensywnej zabawy ruchowej.
Przypomnijmy, miasto wygrało plac zabaw w konkursie
firmy Nivea zorganizowanym
w ubiegłym roku. Aby lokalizacja znalazła się wśród stu zwycięskich miejsc, należało oddać
jak najwięcej głosów w inter-

netowych wyborach. Zaangażowanie mieszkańców w akcję
było ogromne, w sumie na tyską lokalizację placu zabaw oddano 62 215 głosów.
Wszystkim głosującym
jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Oprac. Ewa Strzoda

