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Takie motto przyświeca 
co roku tyskim studentom 
starającym się o stypen-
dium „Quid discis tibi di-
scis”. Aby je uzyskać, trzeba 
wykazać się nie tylko osią-
gnięciami naukowymi, ale 
też zaangażowaniem w pra-
cę na rzecz miasta. Wnioski 
o składać można do końca 
września.

C hociaż łacińska sentencja 
mówi o tym, że uczymy 

się przede wszystkim dla sie-
bie, chyba każdemu studentowi 
przydaje się wsparcie finanso-
we. Stypendium “Quid discis, 

tibi discis” dla najzdolniejszych 
i najaktywniejszych tyskich stu-
dentów rada miasta ustano-
wiła uchwałą z dnia 27 maja 
2004 roku. Wysokość nagrody 
ustalona została na jednokrot-
ność kwoty bazowej, określo-
nej każdorazowo w budżecie 
państwa i stanowiącej podstawę 
do obliczania diet radnych mia-
sta. W tym roku kwota brutto, 
jaką otrzymają nagrodzeni stu-
denci wynosi 1766,46 zł.

Podstawowym kryterium, 
jakie należy spełnić, aby ubie-
gać się o stypendium jest średnia 
ocen. Nie może być niższa od tej, 
która pozwala otrzymać stypen-

dium naukowe na macierzystej 
uczelni. O stypendium „Quid di-
scis...” mogą ubiegać się studenci 
będący mieszkańcami Tychów, 
niezależnie od tego na jakiej 
uczelni zdobywają wiedzę.

Ponadto, kandydat do sty-
pendium musi wykazać się za-
angażowaniem w pracę na rzecz 
promocji i rozwoju miasta Ty-
chy.

Wnioski można pobrać 
w Wydziale Obsługi Rady Miasta 
Urzędu Miasta Tychy (pok. 302, 
III piętro, tel. 776 33 02). Tam 
również można złożyć przygo-
towany już wniosek. Można też 
przesłać go listem poleconym 

na adres Wydziału Obsługi Rady 
Miasta UM Tychy (al. Niepodle-
głości 49, 43–100 Tychy) w ter-
minie do 31 września. Decyduje 
data stempla pocztowego.

Wraz z wnioskiem o przy-
znanie stypendium kandyda-
ci powinni złożyć potwierdzo-
ne w dziekanacie macierzystej 
uczelni kopie kart zaliczenio-
wych oraz dokumenty stwier-
dzające zaangażowanie w pracę 
na rzecz miasta Tychy. Można 
również składać kopie innych 
dokumentów, które mogą mieć 
wpływ na ocenę wniosku przez 
Kapitułę. Wraz z wymienio-
nymi dokumentami wniosko-

dawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie o wyrażeniu zgo-
dy na przetwarzanie i podanie 
do publicznej wiadomości swo-
ich danych osobowych, w związ-
ku z pracami zmierzającymi 
do oceny wniosków.
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Gdy podczas jedneGo 
ze spotkań w ramach 

akcji sztuki padło hasło 
„zielona oś”, większość 

zebranych osób zupełnie 
nie wiedziała o co chodzi 
– mówi architekt robert 
skitek. – postanowiliśmy 

więc przypomnieć 
mieszkańcom miasta 

o tej przestrzeni. tak 
narodził się pomysł akcji 

„zielona oś 2.0”

Idea szybko skupiła wokół siebie znako-
mite grono osób związanych z kulturą, 

sztuką czy animacją życia społecznego i kul-
turalnego w Tychach. – To oddolna akcja 
reaktywowania zapominanej nieco prze-
strzeni publicznej – mówi Robert Skitek, je-
den z inicjatorów akcji. – Chcemy obudzić 
w świadomości mieszkańców, że coś takiego 
jak zielona oś jest w mieście, że może funk-
cjonować jako oś komunikacyjna oraz prze-
strzeń publiczna.

Zielona oś zaczyna się przy Parku Pół-
nocnym. Jej pierwszy odcinek biegnie przez 
Park Miejski, od tzw. „Żyrafy” do Urzędu 
Miasta. Dalej prowadzi wzdłuż ul. Darwina, 
przez wiadukt, aż do al. Jana Pawła II. Tu-
taj niestety rozmywa się, przecinając teren 
po dawnym targowisku. Na osiedlu O od-
najdujemy ostatni zagospodarowany frag-
ment osi.

– W pierwotnym założeniu oś miała 
prowadzić aż do linii lasu na południowych 
krańcach miasta i miała kończyć się ścieżką 
prowadzącą aż do Jeziora Paprocańskiego – 
mówi Robert Skitek.

Pomysł na miasto
Decyzja o budowie miasta Nowe Ty-

chy zapadła w 1950 roku. Zaprojektowanie 

planu nowego, ok. 100-tysięcznego mia-
sta zlecono czterem niezależnym zespołom 
urbanistów. Wygrała koncepcja opracowa-
na przez zespół prof. Kazimierza Wejcher-
ta i Hanny Adamczewskiej, później Adam-
czewskiej-Wejchert.

Ten czworobok stanowią obecnie ki-
lometrowej długości odcinki ulic Edukacji, 
Grota-Roweckiego/Dmowskiego, Piłsud-
skiego i Wyszyńskiego/Armii Krajowej.

„Schemat struktury miasta został opar-
ty na dwóch prostopadłych do siebie osiach; 
wykopu kolejowego i pasma terenów zielo-
nych – pisze w swoim opracowaniu Anna 
Poloczek, generalny projektant w Pracowni 
Planowania Przestrzennego i Architektury 
w Tychach. – Początkowo zielona oś mia-
ła prowadzić wprost nad Jezioro Paprocań-
skie i „otwierać” miasto na walory krajobra-
zowe otoczenia. W toku prac nad układem 
drogowym wyniknęła jednak konieczność 
przesunięcia zielonej osi nieco na zachód 
od jeziora”

Stare i nowe centrum
W zamyśle projektantów stare i nowe 

centrum miasta miały być ze sobą połączo-
ne i dobrze skomunikowane. Pojawiła się 

koncepcja „wędrującego centrum” czy też 
„osi współżycia miejskiego”, która zakłada-
ła połączenie pomiędzy starym Rynkiem 
(zaprojektowanym przez prof. Kazimierza 
Wejcherta u stóp kościoła pw. Marii Mag-
daleny) i nowego centrum, które miało po-
wstać na przecięciu dwóch osi – wykopu ko-
lejowego i zielonej osi. Pomysłu stworzenia 
w tym miejscu nowego centrum nie udało 
się zrealizować. Po latach powstało tu targo-
wisko, w tej chwili teren jest niezagospoda-
rowany.

Pozostała jednak zielona oś. – Na szczę-
ście Pracownia Planowania Przestrzennego 
w Tychach dba o to, by oś nie została za-
budowana – mówi Robert Skitek. – Wciąż 
można ożywić tę przestrzeń, stworzyć je-
den wielki, długi park, ciągnący się z pół-
nocy na południe miasta. Jest to przy oka-
zji najkrótsza droga, jaką można się dostać 
np. spod urzędu miasta w rejon al. Piłsud-
skiego. Ludzie przejeżdżają ten półkilome-
trowy odcinek samochodami, albo chodzą 
głównymi ulicami w ruchu ulicznym i zgieł-
ku. Tymczasem można szybko i przyjem-
nie pokonać tę trasę wśród zieleni. Dlatego 
zamierzamy m.in. ustawić wzdłuż całej osi 
drogowskazy z informacją ile czasu zajmie 
nam dojście z jednego punktu w inny.

Warsztaty, plenery, 
konkursy...

24 września akcja „Zielona oś 2.0” bę-
dzie miała swoją pierwszą dużą odsłonę. 
Przez cały dzień na terenach zielonej osi od-
bywać się będą imprezy sportowe, plenery 
malarskie, warsztaty plastyczne, koncerty 
i wiele innych atrakcji. – Na przestrzeni lat 
powstawały różne pomysły na zagospodaro-

wanie zielonej osi , ale jak dotąd żaden nie 
doczekał się realizacji – mówi Robert Skitek. 
– Dlatego my chcemy zacząć od drugiej stro-
ny. Najpierw stworzyć przestrzeń publiczną 
i pokazać jej potencjał, a potem dopiero sta-
rać się o jej lepsze zagospodarowanie. Chce-
my pokazać, że nie tylko plac Baczyńskiego 
i Rynek mogą funkcjonować jako przestrzeń 
do organizacji wydarzeń kulturalnych i im-
prez plenerowych, ale również, w myśl pier-
wotnej koncepcji, w nowej części miasta jest 
miejsce, które można w ten sposób wyko-
rzystywać. Chcemy nie tylko ożywić ten od-
cinek osi, który już mamy, ale też pokazać, 
że ten niezagospodarowany odcinek rów-
nież mógłby powstać i funkcjonować.

W organizację happeningu na zielo-
nej osi 24 września zaangażowały się m.in. 
Miejskie Centrum Kultury, TSM Oskard, 
Muzeum Miejskie, Młodzieżowe Domy 
Kultury nr 1 i 2, Muzeum Miejskie, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Komenda Miejska Poli-
cji w Tychach, tyskie szkoły, w tym Zespół 
Szkół Muzycznych, stowarzyszenia arty-
styczne, wielu artystów, architektów, peda-
gogów. Warto więc wybrać się na spacer zie-
loną osią 24 września. Wśród wielu atrakcji 
z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

– Tychy słyną przede wszystkim z ukła-
du urbanistycznego – mówi Robert Skitek. 
– Na studiach architektonicznych, nie mówi 
się o żadnym konkretnym obiekcie czy bu-
dynku w Tychach, ale właśnie o układzie 
urbanistycznym. A zielona oś jest w tym 
układzie najważniejszym elementem kry-
stalizującym miasto. Tym właśnie powinni-
śmy się chwalić.

SylWiA WiTmAn

nowości 3+

Program miejski „3+ liczna 
rodzina” cieszy się rosną-
cą popularnością. Kolejne 
nowe firmy podpisały umo-
wy i wspierają rodziny 3+ 
oferując zniżki i rabaty.
æ Tyskie Centrum Odszko-
dowań oferuje posiadaczom 
kart 3+ obniżenie prowizji 
o 50 proc. i dodatkowo bez-
płatne porady prawne doty-
czące wypadków komuni-
kacyjnych.
Tyskie Centrum Odszkodo-
wań
www.people-finance.pl
tel.: 516 955 656
æ ActiveProject udziela 
10 proc. rabatu na wszystkie 
zajęcia proponowane w „Ka-
riba” Centrum Rozwoju Ro-
dziny (za wyjątkiem progra-
mu 55+ i Szkoły Rodzenia).
ActiveProject
ul. myśliwska 4a
tel.: 604 846 526
http://activp.pl/
æ mobile English – Angielski 
z dojazdem do Ciebie, oferu-
je 10 proc. rabatu na wszyst-
kie dostępne w ofercie kur-
sy językowe.
biuro.tychy@mobile-en-
glish.pl
tel.: 518 474 729
www.angielskizdojazdem.pl
æ Kombud przy zakupie 
mieszkania z oferty firmy 
– rabat w postaci zakupu 
drobnego sprzętu AGD lub 
pokrycie kosztów notarial-
nych
Kombud
ul. Barona 30 lok. 413
tel.: 32  788–17–27 (28)
http://kombud-pb.com.pl/pl
æ Firma OSK GOl posze-
rzyła swoją działalność 
o FirmęHandlowo-Usługo-
wą GOl. nowa firma oferu-
je rabat na usługi ksero:
-ksero czarnobiałe     A4–
15gr/str      A3–30gr/str
 -ksero kolorowe         A4–
1,40 zł/str   A3–2,80 zł/str
Ponadto za każde wydane 
1000 zł przy zakupie szafy 
z drzwiami przesuwanymi, 
kuchni, zabudowy wnęk – 
100 zł rabatu.
æ informujemy również, 
że Centrum Języka Rosyj-
skiego i Ukraińskiego – 
mOSCOW CEnTER ClUB 
od września 2011 r. zmieniło 
lokalizację. Obecnie siedziba 
firmy mieści się przy ul. Ba-
rona 30. lok. 203 i piętro. Za-
praszamy.
moscow Center Club
Barona 30 lok. 203
tel.: 609–76–88–18
e-mail:  
biuro@moscowclub.pl
http://moscowclub.pl/
æ Więcej informacji o pro-
gramie „3+ liczna rodzina” 
Urząd miasta Tychy, Aleja 
niepodległości 49
e-mail:  
licznarodzina@umtychy.pl
tel.: (32) 776 30 30
BOK stanowisko nr 3
http://www.licznarodzina.
pl/

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz

Stypendia „Quid discis 
tibi discis” przyznawane 
są od 2004 roku. Do tej 
pory otrzymało je 115 
studentów. W tym roku 
wyróżnieni studenci 
otrzymają kwotę 1766,46 
zł brutto.

Zielona oś 2.0

na terenie całej osi (od Parku Północnego po kościół pw. bł. Karoliny 
Kózkówny) przez cały dzień odbywać się będą imprezy kulturalne, 
sportowe i artystyczne. W programie m.in. rowerowa masa krytyczna, 
bieg na orientację, zabawy plastyczne, instalacje artystyczne, wystę-
py zespołów tanecznych, koncerty, warsztaty fotograficzne, wyciecz-
ka osią, nordic walking, bieg wzdłuż osi, kursy rysunku artystycznego 
i architektonicznego, pokazy ratownictwa medycznego, straży pożarnej 
i policji, plenery malarskie, wypał pieca ceramicznego. Zapraszamy!

Organizatorzy akcji „Zielona oś 
2.0” zapraszają uczniów tyskich 
szkół do wzięcia udziału w kon-
kursie na projekt zagospodaro-
wania zielonej osi. Projekt może 
dotyczyć całej osi, jej fragmentów 
lub terenów do niej przylegają-
cych. może przedstawiać m.in. 
posadzki, małą architekturę 
(np. ławki, kosze na śmieci, ta-
blice informacyjne) czy też więk-
sze formy przestrzenne, zwią-
zane z rekreacją czy kulturą. 
Rozstrzygnięcie konkursu już 24 
września. Szczegóły na stronie 
www.zielona-os.tychy.pl w za-
kładce „konkurs”.

24 września przyjdź na zieloną oś!

Konkurs

chcemy obudzić w świadomości mieszkańców, że coś takiego jak zielona oś jest 
w mieście – mówi robert skitek, inicjator akcji „zielona oś 2.0”.
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