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Dla wybitnych
studentów
Studenci, którzy
mogą pochwalić
się świetnymi
wynikami w nauce,
a do tego angażują
się w działania
społeczne, do końca
września mogą
złożyć wniosek
o stypendium „Quod
discis, tibi discis”,
nagrodę Samorządu
Miasta Tychy.

N

agroda przyznawana
jest tyszanom, niezależnie od tego w jakim mieście studiują.
Żeby ją otrzymać, trzeba jednak spełnić określone kryteria.
Dwa najważniejsze to ponadprzeciętne wyniki w nauce i za-

Stypendia przyznawane są od 2004 r.

angażowanie w pracę na rzecz
miasta.
– Stypendia są są przyznawane od 2004 roku – mówi Zygmunt
Marczuk, przewodniczący Rady
Miasta Tychy. – Ich ideą jest promowanie wybitnych studentów.

To znaczy takich, którzy mają wybitne wyniki naukowe, ale którzy
także angażują się w działania
na rzecz miasta Tychy i jego promocji. Kapituła zawsze ogromną
wagę przywiązuje do tego, czy kandydaci potrafią łączyć te elementy.

Jeśli chodzi o wyniki w nauce, tutaj
nie mamy wątpliwości; do otrzymania stypendium uprawnieni są
ci, którzy kwalifikują się też do stypendium naukowego na swojej
macierzystej uczelni. Jeśli chodzi
o działalność społeczną, kapituła
stara się ocenić najwyżej te działania które, mają charakter ciągły.
Nie są działaniami okazjonalnymi,
są prowadzone w sposób systematyczny. We wnioskach dominują
działania o charakterze wolontariatu, systematyczne wspieranie
jednostek pomocniczych miasta
Tychy, aktywność na rzecz innych
osób, ale również wspieranie organizowanych przedsięwzięć i imprez
kulturalnych.

Wolontariat
W zeszłym roku wśród stypendystów znalazła się Magdalena
Wojtyka, obecnie studentka 5. roku
filologii polskiej na Uniwersytecie

Śląskim. – Swój wniosek oparłam
głównie na wynikach w nauce oraz
na dodatkowej działalności, którą podejmowałam – mówi. – Była
to aktywność studencka w kołach
naukowych, a także bardzo ważny dla mnie wolontariat w projekcie Szlachetna Paczka. Otrzymane stypendium przeznaczyłam
na dalszą edukację, którą planuję
rozpocząć po zakończeniu obecnych studiów.
Magdalena Wojtyka jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki
od kilku lat. Również w tym roku
będzie się starała pomagać rodzinom w potrzebie i – tak jak inni
wolontariusze – szukać osób, które mogą i zechcą obdarować najuboższych.

Złóż wniosek
Wysokość stypendium
to 1766,46 zł – w myśl uchwały
Rady Miasta Tychy z 2004 r. jest

to jednokrotność kwoty bazowej
określonej każdorazowo w budżecie państwa i stanowiącej podstawę do obliczania diet radnych
miasta Tychy.
– Uchwała Rady Miasta określa też, ile kapituła może takich
stypendiów przyznać – dodaje
Zygmunt Marczuk. – Początkowo
było to 10 stypendiów, w tej chwili
jest ich 20. Oczywiście ilość przyznanych stypendiów jest zawsze
uzależniona od ilości wniosków,
które wpływają i od ich jakości.
Wnioski można pobrać i składać w Wydziale Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy (pok. 302,
III piętro, tel. 776 33 02) lub listem
poleconym na adres Wydziału Obsługi Rady Miasta UM Tychy – Al.
Niepodległości 49, 43–100 Tychy
(decyduje data stempla pocztowego). Wniosek można też pobrać
ze strony bip.umtychy.pl.
Sylwia Witman
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„T yc h y – w s i e c i m o ż l i w o ś c i ”

Można już składać wnioski

Film o uczestnikach
projektu gotowy

Budżet partycypacyjny
wchodzi w swój zasadniczy
etap.

D

o końca września mieszkańcy
będą zgłaszać swoje pomysły,
później nastąpi ich weryfikacja

przez pracowników Urzędu Miasta Tychy, a na początku przyszłego roku mieszkańcy w głosowaniu

Tyski Budżet Partycypacyjny
Krok po kroku: Jak wnioskować o środki?

Wniosek o realizację projektu w ramach tyskiego budżetu partycypacyjnego może złożyć
każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 lat. Jak to zrobić?

1. Sprawdź, czym możesz dysponować.

Na stronie internetowej www.razemtychy.pl znajdziesz informacje na temat podziału
miasta na okręgi i kwoty przysługującej każdemu z okręgów. Dowiesz się, jakiego terenu
może dotyczyć Twój projekt i jaka pula pieniędzy jest do wykorzystania w Twoim
okręgu.

2. Zacznij od pomysłu.

Zastanów się, czego brakuje w miejscu twojego zamieszkania, co najbardziej przydałoby się
mieszkańcom Twojego osiedla. Remont chodnika, nowy plac zabaw, parking, więcej zieleni
i ławek? A może zorganizować imprezę kulturalną lub festyn dla mieszkańców? Porozmawiaj o swoich pomysłach z sąsiadami – co dwie lub trzy głowy, to nie jedna. Pamiętaj też, że
żeby zgłosić projekt, trzeba mieć poparcie co najmniej 15 osób – mieszkańców tego
samego okręgu.

??

?

3. Zasięgnij informacji.

Gdy zarys Waszego projektu jest już gotowy, warto wybrać się do głównego punktu
konsultacyjnego mieszczącego się w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości ul. Barona
30 w pok. 209 tel. 32 776 34 55 i dowiedzieć się, czy Wasze pomysły mogą być zrealizowane,
ewentualnie jak można je zmodyfikować. Ważne: budżet partycypacyjny to środki z budżetu miasta. Dlatego inwestycje w infrastrukturę mogą być realizowane tylko na gruntach
należących do gminy Tychy. Nie wiesz, kto jest właścicielem terenu, który chciałbyś zagospodarować? Tego również dowiesz się w głównym punkcie konsultacyjnym.

4. Oszacuj koszt.

Nie wiesz, czy przysługująca Twojemu okręgowi kwota wystarczy, by zrealizować Twój
pomysł? W głównym punkcie konsultacyjnym doradcy pomogą Ci oszacować koszty,
podpowiedzą, ile kosztuje np. nowa piaskownica, metr kwadratowy chodnika, ławka czy
nasadzenie krzewów.

5. Wypełnij formularz i złóż wniosek.

Gdy pomysł jest już dopracowany, czas na formalności. Na stronie www.razemtychy.pl jest
do pobrania formularz zgłoszeniowy. Trzeba w nim opisać swój projekt, wykazać, komu
będzie on służył i uzasadnić potrzebę jego realizacji. Do wniosku trzeba dołączyć listę osób
popierających projekt i – jeżeli w wniosek składa osoba niepełnoletnia – także zgodę
opiekuna prawnego.

6. Termin składania wniosków.

Formularz z propozycją projektu można złożyć w terminie od 1 do 30 września 2014 r.:
• listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny”.
• osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49 (stanowisko „Informacja”) lub
w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Barona 30, pok. 209.

wybiorą te projekty, które zostaną
zrealizowane.
Zakończył się cykl spotkań
informacyjnych poświęconych
pierwszej edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego. Od wczoraj
(1 września), mieszkańcy mogą
zgłaszać pomysły na inwestycje
w swoich dzielnicach. Termin
składania wniosków upływa
z końcem września.
– Spotkania były bardzo efektywne, chociaż frekwencja była różna – mówił podczas ostatniej sesji
Rady Miasta prezydent Andrzej
Dziuba. – Już na tych spotkaniach
ludzie mówili o konkretnych pomysłach, myślę więc, że osiągniemy
zakładany efekt.
Założeniem budżetu partycypacyjnego jest aktywizacja obywatelska i integracja mieszkańców
miasta, a także poszczególnych
osiedli i dzielnic. Budżet partycypacyjny to także narzędzie bezpośredniej komunikacji mieszkańców
z urzędnikami – nawet te projekty, które nie zostaną zrealizowane,
będą sygnałem, czego oczekują
mieszkańcy. Do składania wniosków uprawnione są osoby, które
skończyły 16 lat.
W ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy sami zadecydują, na co wydać 5 milionów
złotych z przyszłorocznego budżetu
miasta Tychy. Ta kwota jest podzielona pomiędzy 24 okręgi na terenie
miasta. Granice okręgów, dokładne kwoty przysługujące każdemu z
nich oraz wszelkie inne informacje
dotyczące budżetu partycypacyjnego można znaleźć na stronie www.
razemtychy.pl.

Sylwia Witman

Jak udział w programie zmienił ich życie i czym jest dla
nich komputer – na te i inne
pytania odpowiadają bohaterowie filmu i uczestnicy
projektu „Tychy w sieci możliwości”, który dał tyskim
rodzinom możliwość korzystania z darmowego sprzętu komputerowego i bezpłatnego dostępu do internetu.
Film zrealizowano w Tychach
i dwóch innych miejscach
w Polsce: w Koszalinie i gminie Świeszyno. To nagroda
za najlepszy projekt realizowany przez samorządy w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Film
można obejrzeć na stronie
Urzędu Miasta Tychy.

W

grudniu ubiegłego roku,
podczas uroczystej gali w
Warszawie wręczono nagrody laureatom konkursu „Innow@cyjnie,
Kre@tywnie, Spr@wnie”. Tychy
otrzymały nagrody za dwa realizowane w mieście projekty:
„Dać szansę Tyszanom – Internet
dla zagrożonych wykluczeniem
społecznym” oraz „Tychy w sieci możliwości”, które dały tyskim
rodzinom możliwość korzystania
z darmowego sprzętu komputerowego i bezpłatnego dostępu do
internetu.
– To znacznie zwiększyło ich
szanse na pełniejsze uczestnictwo
w życiu społecznym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji, edukacji i kształcenia,

a także innych usług oferowanych
drogą elektroniczną. W przypadku osób niepełnosprawnych udostępnienie bezpłatnego internetu jest także istotną częścią walki
z barierami ograniczającymi ich
pełne funkcjonowanie w społeczeństwie – mówi Sebastian Wika,
naczelnik Wydziału Informatyki
UM Tychy.
Słowa naczelnika potwierdza
jeden z bohaterów filmu, 76-letni pan Stanisław: – Kurs to była
dla mnie czarna magia, ale postanowiłem się nie poddawać i coś
o komputerze się dowiedzieć.
Dziś po kilkunastu miesiącach od rozpoczęcia swojej przygody z komputerem dodaje: –
Komputer bardzo ułatwia życie,
zazdroszczę tej młodzieży, która
internetem posługuje się tak, jak
my posługiwaliśmy się długopisem czy ołówkiem, teraz wszystko
jest na wyciągniecie ręki.
Takich ludzi, jak pan Stanisław, którzy dopiero poznają wirtualny świat, jest znacznie więcej
– w ramach obu projektów zakupiono w Tychach łącznie 250
zestawów komputerowych. Indywidualne gospodarstwa domowe otrzymały 200 zestawów
komputerowych. Pozostałe 50
zestawów komputerowych przekazano do ośrodków administrowanych przez jednostki miejskie
np. Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach.
EG

